ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SESSIO: 04/2021 – Sessió ordinària
SESSIO PER VIDECONFERENCIA
Participació a distància mitjançant: «https://meet.localret.cat/ComissioCCBE»
DIA: 26.04.2021
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARIA MAIGÍ.
JORDI GASENI BLANCH
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ
ALTRES ASSISTENTS:
GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
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 l’acta de la sessió de data 22.03.2021
i, per unanimitat, aproven l’acta 03/2021
PUNT 2. Expedient 48/2021. PROPOSTA E CLASSIFICACIÓ D'OFERTS DEL
CONTRACTE DE SERVEIS. "Assistència tècnica per al disseny d'un centre de
recursos formatius per al sector manufacturer". PROGRAMA 7 COMARQUES.
BAIX EBRE AVANT. 2020-2021
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte: Assistència tècnica per al disseny d'un centre de recursos
formatius per al sector manufacturer
Procediment de contractació: obert
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 2224000-1
Valor estimat del contracte: 18.500,00 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació: 18.500,00 € (IVA exclòs)
Durada de l'execució: Fins el 31 d’octubre de 2021

IVA (21%): 22.385,00
Prorroga: No hi ha prorroga

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació d'obertura
Sobres «A»
Acta de la mesa de contractació d'obertura
Sobres «B»
Acta de la mesa de contractació d'obertura
Sobres «C»
Acta de la mesa de contractació d'obertura
Sobres «B» i proposta d'adjudicació

20/01/2021
10/02/2021
10/02/2021
24/03/2021
24/03/2021
de 12/04/2021
de 14/04/2021
de 22/04/2021
de 23/04/2021

Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
PRIMER. Classificar la proposició presentada pel licitador, atenent la proposta duta a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre:
Empresa
ORIOL HOMS FERRET

Puntuació criteris
valorats amb judici
de valor
16,25 punts

Puntuació criteris
valorats
amb
criteris automàtics
15,00 punts

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE

31,25 punts

1

SEGON. Requerir al Sr. ORIOL HOMS FERRET, 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, presenti 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, tant del licitador com d'aquelles altres empreses a les capacitats
de les quals es recorri, sense perjudici d’allò establert en el segon paràgraf de l'apartat
3 del citat article, és a dir, cal presentar:
•
•

•
•

Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
Acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en l'epígraf
corresponent.
Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.600,00 €
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica:

1.

Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis en l'àmbit a què
es refereixi el contracte, referent al millor exercici dins dels tres últims anys.

Requisit mínim: El volum de negocis mínim anual exigit per admetre el
licitador serà 18.500,00 €.

2. Solvència tècnica o professional:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats de naturalesa igual

o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, dins els
últims tres anys, que en un d’aquests anys com a mínim iguali o superi
el pressupost base de licitació fixat en 10.980,00 euros (sense IVA). És
necessari indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Acreditació: Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant
certificats expedits per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats
seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat
competent.
b) Indicació del personal que l’empresa adscriurà al contracte, que com a
mínim haurà de ser de dues persones, i que hauran de tenir una titulació
superior (llicenciatura, grau, màster o similar) en Administració i Direcció
en Empreses, Economia o similars.
Acreditació: S’acreditarà mitjançant els títols acadèmics corresponents.

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti informe-proposta.
QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe de fiscalització “fase D”.

PUNT 3. Expedient 185/2021. Aprovació, si s'escau, de la licitació i plecs de
clàusules del CONTRACTE DE SERVEIS . REDACCIÓ DEL PROJECTE TECNIC DE
SANEJAMENT L'AMETLLA NORD I NUCLI D'ALMADRAVA
Actualment les urbanitzacions del Nord de l’Ametlla de Mar no disposen d’un sistema de
sanejament a excepció de la urbanització de Calafató que disposa d’un petit sistema de
sanejament. On no tenen sistemes de sanejament, utilitzen fosses sèptiques ja siguin
individuals o col·lectives. Prèviament al present Estudi d’Alternatives, ja s’han redactat
diversos projectes per a solucionar el problema que contemplen diferents solucions, com
ara la construcció d’una nova EDAR.
Pel que fa al sistema de sanejament del nucli de l’Almadrava, actualment disposa d’una
xarxa poc extensa que principalment segueix la carretera de l’Almadrava fins al passeig
marítim. La xarxa segueix el passeig en direcció Nord fins a l’alçada del pas sota el
passeig al final del càmping La Masia. En aquesta alçada, les aigües són bombejades per
ser abocades al mar a través d’un emissari submarí.

En data 06/07/2020 el CCBE i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) signen un conveni de
col·laboració per la redacció del projecte constructiu de “SANEJAMENT I DEPURACIÓ
EN ALTA DE LES URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE MAR I EL NUCLI
DE L’ALMADRAVA (TM VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT)“ (CV20000172)
per donar solució a l’abocament que actualment es produeix.

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Característiques del contracte :
Objecte del contracte: Projecte constructiu “SANEJAMENT I DEPURACIÓ EN ALTA DE
LES URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE MAR I EL NUCLI DE
L’ALMADRAVA (TM VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT)”.
Tipus de contracte: contracte de serveis
Subtipus del contracte: Serveis de consultoria
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71335000-5 Estudis d’enginyeria
Valor estimat del contracte: 180.000,00 € més IVA
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 180.000,00 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 217.800,00 €
Durada del contracte: 10 mesos
Possibilitat de pròrroga: sí, en cas necessari degut a causes no imputables al
contractista.
Durada màxima pròrroga: 2 mesos addicionals

A la vista de l'expedient de contractació tramitat examinada la documentació que
l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, la Comissió informativa comarcal de gestió
ambiental i sector primari proposa a la Comissió de Govern del Consell Comarcal, com a
òrgan de contractació, la següent proposta d’acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte
a regulació harmonitzada, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Donar compte a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions
comptables que procedeixin.
QUART. 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.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
-Roger Aviñó Martí, que actuarà com a President de la mesa.
-Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària de la Corporació).
-Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora de la Corporació).
-Josep Aragonés Gisbert, Vocal.
-Marta Arques Bertomeu, Vocal.
-Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.”

PUNT 4. Expedient 939/2020. MODIFICACIONS
ESCOLAR, CURS 2020-2021- Lot 8

CONTRACTE

TRANSPORT

La Comissió de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 27 de juny de 2018, va acordar
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de transport escolar a
la comarca del Baix Ebre per als cursos 2018-2019 (parcial), 2019-2020 íntegre i curs 2020-2021
íntegre, convocant la seva licitació i aprovant els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que havien de regir el contracte.
Posteriorment, la Comissió de Govern de data 25 de gener de 2021 va actualitzar els annexos, amb
la finalitat de reflectir les modificacions produïdes, tant pel que fa al cost del servei com a
conseqüència de modificació del recorregut, itinerari, parades o l’horari de les rutes; o per ampliació
o reducció del nombre d’usuaris assignats a una ruta.
Des de llavors fins ara, s’han produït noves modificacions que cal tornar a reflectir al contracte que
només afecten al Lot 8, i que són les següents:
- Ruta 31. A petició del CPEE Sant Jordi, s’ha incorporat un monitor fins la finalització del curs escolar
- Ruta 36. A petició de l’Aula Integral de Suport de Roquetes s’ha sol.licitat ampliar a 5 dies la
prestació del servei de transport escolar fins la finalització del curs escolar.

Vist el dictamen favorable que al respecte ha emès la Comissió Informativa Comarcal
d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres
presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. Modificar el lot núm. 8, d’acord amb les següents dades:
LOT
8

EMPRESA
TDE TAXI, SL

PREU
1.261,55 €/ dia sense IVA
1.390,45 €/dia IVA inclòs (10%)

Ruta núm. 24 (Taxi 12) (no sofreix cap modificació)
Itinerari: Camarles (Lligallo del Roig) - l’Aldea - Campredó - CPEE Sant Jordi
Import diari: 165,33 €/dia sense IVA (183,70 €/dia IVA inclòs)
Alumnes: 6 usuaris
Vehicle que presta el servei: 3643 KDH
Acompanyants: 1
Ruta núm. 25 (Taxi 1) (no sofreix cap modificació)
Itinerari: La Pobla de Massaluca - Corbera d’Ebre - Gandesa - Pinell de Brai - CPEE Sant
Jordi - CEE Verge de la Cinta
Import diari: 254,55 €/dia sense IVA (280,01 €/dia IVA inclòs)
Alumnes: 7 usuaris
Vehicle que presta el servei: 0782 HCG
Acompanyants: 1
Ruta núm. 26 (Taxi 2) (no sofreix cap modificació)
Itinerari: Arnes - Xerta - Aldover - CPEE Sant Jordi - CEE Verge de la Cinta

Import diari: 204,36 €/dia sense IVA (224,80 €/dia IVA inclòs)
Alumnes: 5 usuaris
Vehicle que presta el servei: 3301 KHN
Acompanyants: 1
Ruta núm. 27 (Taxi 3) (no sofreix cap modificació)
Itinerari: Amposta - l’Aldea - CEE Verge de la Cinta

Import diari: 96,67 €/dia sense IVA (106,34 €/dia IVA inclòs)
Alumnes: 4 usuaris
Vehicle que presta el servei: 9660 FVB
Acompanyants: 1
Ruta núm. 28. Aquesta ruta va desaparèixer el curs 2019-2020.
Ruta núm. 29 (Taxi 5) (no sofreix cap modificació)
Aquesta ruta es va modificar per la incorporació de nous usuaris i es va canviar el vehicle
per un de més capacitat
Itinerari: Alcanar - Masdenverge - Aula Integral Suport Roquetes
Import diari: 115,00 €/dia sense IVA (126,50 €/dia IVA inclòs)
Alumnes: 3 usuaris
Vehicle que presta el servei: 5895 JFX
Acompanyants: 0
Ruta núm. 30 (Taxi 11)
Aquesta ruta va desaparèixer
Rutes no incloses a l’adjudicació inicial:
Ruta núm. 31 (Taxi 4)

A partir del 3 de maig de 2021 i fins la finalització del curs escolar 2020-2021, el servei serà
el següent:
Itinerari: Alcanar - Amposta - CPEE Sant Jordi
Import diari: 167,00 € sense IVA (183,70 € IVA inclòs)
Alumnes: 3 usuaris
Vehicle que presta el servei: 9346 JVZ
Acompanyants: 1
Ruta núm. 32 (Taxi 10) (no sofreix cap modificació)
Aquesta ruta va iniciar la prestació del servei amb data 24 de setembre de 2018.
Itinerari: Calafat – parada bus l’Ametlla de Mar per incorporar-se a la ruta núm. 21
Import diari: 48,96 € sense IVA (54,40 € IVA inclòs)
Alumnes: 1 usuaris
Vehicle que presta el servei: 0166KNV
Acompanyants: 0
Ruta núm. 33 (Taxi 13) (no sofreix cap modificació)
Aquesta ruta ha iniciat la prestació de servei el curs escolar 2019-2020.
Itinerari: Paüls - parada bus Xerta per incorporar-se a la ruta núm. 26
Import diari: 31,68 € sense IVA (35,20 € IVA inclòs)
Alumnes: 1 usuaris
Vehicle que presta el servei: 5292 JPD
Acompanyants: 0
Ruta núm. 34 (Taxi 14) (no sofreix cap modificació)
Aquesta ruta ha iniciat la prestació de servei el curs escolar 2019-2020.
Itinerari: Camarles (Lligallo del Gànguil) – l’Aldea – Aula Integral de Suport
Import diari: 59,00 € sense IVA (64,90 € IVA inclòs)
Alumnes: 2 usuaris
Vehicle que presta el servei: 2822 GYT
Acompanyants: 0
Ruta núm. 35 (Taxi 15) (no sofreix cap modificació)
Aquesta ruta ha iniciat la prestació de servei el curs escolar 2020-2021.
Itinerari: Tivissa - parada bus Xerta per incorporar-se a la ruta núm. 26
Import diari: 99,00 € sense IVA (108,90 € IVA inclòs)
Alumnes: 1 usuaris
Vehicle que presta el servei: 3301 KHN
Acompanyants: 0
Ruta núm. 36 (Taxi 16)
A partir del 3 de maig de 2021 i fins la finalització del curs escolar 2020-2021, el servei es
prestarà cinc dies a la setmana amb les condicions inicials:

Itinerari: Jesús – Aula Integral de Suport
Import diari: 20,00 € sense IVA (22 € IVA inclòs)
Alumnes: 1 usuaris
Vehicle que presta el servei: 5292 JPD
Acompanyants: 0
Segon. Traslladar aquest acord a l’empresa TDE Taxi SL amb la finalitat de signar el
corresponent annex d’actualització.

PUNT 5.Expedient 712/2020. Subvencions a entitats exercici 2020. Liquidació
Les Bases per a la concessió de subvencions destinades a particulars i entitats d’àmbit
social, cultural i esportiu de la comarca del Baix Ebre, per a activitats d’aquests àmbits i per
les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19, per a l’any 2020, van ser
aprovades pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 24 de juliol de 2020.
La Comissió de Govern, en sessió de data 16 de novembre de 2020, va acordar l’atorgament
de les subvencions esmentades, en les diferents modalitats: P1, M2 i P3.
La Comissió de Govern, en sessió de data 18 de desembre de 2020, va aprovar la primera
justificació d’ajuts atorgats, així com la concessió de diferents prorrogues en la justificació,
que finalitzaven el 31 de gener de 2021.
Així, tenint en compte que ara cal efectuar la segona revisió de la documentació aportada
per les diferents entitats, vist l’informe que al respecte han emès els tècnics, la Comissió de
Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Considerar degudament justificades les següents subvencions i per tant es pot
procedir al pagament de la subvenció que s’indica en cada cas:
P1. Projectes o actuacions d’interès públic i/o social
Grup 1. Entitats esportives
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de justificació

Unió Esportiva
Aldeana

Campus d’estiu per al
foment de l’esport de
futbol

300,00 €

Material esportiu, didàctic,
trofeus, publicitat, cartells

Penya Barcelonista
dels Lligallos

Futbol sala femení en
temps de Covid 19

450,00 €

Material esportiu, fitxes,
arbritatges

Club Twirling
Deltebre

Campus Twirling
Nadal

240,00 €

Material esportiu, didàctic,
publicitat, cartells

Grup 2. Projectes individuals
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de justificació

Efren Borràs
Hetzler

Actuació a la Via Verda
amb la creació d’un
mural

702,00 €

Tot allò directament relacionat
amb l’execució de l’obra

Grup 3. Entitats sòcio-sanitàries
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de
justificació

Fundació Gresol
Projecte Home

Servei atenció a les
addiccions a Terres de
l’Ebre

468,00 €

Despeses contractació
terapeutes

Grup d’Esplai
Blanquerna

Cap família fora de
línia

360,00 €

Material tecnològic,
connexions mòbils i
fixes a internet

Grup 4. Associacions de Famílies d’Alumnes
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de
justificació

AMPA Escola de
Xerta

Millora de la socialització
i cooperació comunitària
a través de les noves
tecnologies

240,00 €

Despeses de
personal,
autoritzacions
infomàtiques

Grup 5. Entitats culturals i associatives
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Associació de
Jubilats i
Pensionistes de
Bítem
Societat
Cultural
Recreativa Unió
Aldeana
AAVV Gent del
Barri de
Deltebre
Associació
d’Amics de
Deltebre Dansa

Taller d’activitat física
dirigida

Import
concedit
240,00 €

Elements de
justificació
Despeses
contractació servei

Renovació material per
poder realitzar activitatsts
culturals

240,00 €

Despeses material

Pare Noel 2020

240,00 €

Lloguer vestuari pare
noel i rua

Programa activitats
Comunitat i Territori

936,00 €

Despeses de
promoció i publicitat

Associació
Comerciants i
empresaris del
Perelló

Activitats programades
2020-2021

240,00 €

Opuscle comercial

Grup 6. Altres Entitats culturals
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de justificació

Associació La Passió
de la Cava

Projecte de projecció
de decorats escènics

244,80 €

Despeses compra del
sistema de projecció

Segon.- Acceptar la renúncia a la subvenció atorgada, presentada per les següents
entitats:
- Agrupació Musical Camarles
- Penya Barcelonista de Tivenys
- AAVV Ferreries Sant Vicent
Tercer.- No admetre la justificació presentada per les següents entitats i, conseqüentment,
DENEGAR la subvenció atorgada, pel motiu que s’especifica:
- AMPA 21 d’abril: la documentació presentada acreditativa de la despesa (factura i
comanda) tenen de data 27 de gener de 2021. S’entén que aquesta és la data de realització
de l’activitat. Les Bases estableixen clarament, que tot i la concessió de pròrroga per a la
justificació, el termini per executar les actuacions subvencionades és des de l’1 de gener
al 31 de desembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació. Per tant, l’actuació objecte de
subvenció s’ha dut a terme fora del termini establert.
- The Gold Cars Tunning: la documentació presentada dins el termini establert no era
correcta. Efectuat requeriment per a la subsanació d’errors en la presentació de la
documentació, no s’ha presentat i/0 s’ha efectuat de manera incorrecta e incompleta.
- AC Penya Calaixó: la documentació presentada dins el termini establert no era correcta.
Efectuat requeriment per a la subsanació d’errors en la presentació de la documentació, no
s’ha presentat.
- Grup de Sevillanes Punt i Apart: la documentació presentada dins el termini establert no
era correcta. Efectuat requeriment per a la subsanació d’errors en la presentació de la
documentació, no s’ha presentat.

Quart.- Traslladar el present informe a la intervenció comarcal.

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 14.30
hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa com a Secretària en dono fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

