ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARIA MAIGÍ.
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
JORDI GASENI BLANCH
FRANCESC VALLESPI CERVETO
ALTRES ASSISTENTS:
FRANCESC
VALLESPI CERVETO

SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1. Aprovació, si s'escau, de l’acta 09/2021 de la sessió de data 30.07.2021
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta de la sessió de data 30.07.2021
i, per unanimitat, aproven l’acta 09/2021

PUNT 2. EXPEDIENT 580/2021. Declaració desert licitació i obertura de nou
procediment per a la redacció del Projecte de la Plataforma de Fangs – digestor
anaeròbic EDAR Tortosa-Roquetes
En data 30 de juny de 2021, la Comissió de Govern va acordar aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert de la redacció del “projecte constructiu de
plataforma de recepció de fangs deshidratats i digestor anaerobi situat a l’EDAR
de Tortosa-Roquetes” convocant la seva licitació, amb les següents característiques:
Objecte del contracte: Projecte constructiu “PLATAFORMA DE FANGS DESHIDRATATS
I DIGESTOR ANAEROBI, SITUAT A L’EDAR TORTOSA-ROQUETES (TM TORTOSA)”.
Tipus de contracte: contracte de serveis
Subtipus del contracte: Serveis de consultoria
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 7124000-6 Elaboració de projectes, dissenys i pressupostos.

Codi Validació: 5FFHAR34SMYLTCDEASJE394AQ | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 8

Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 27/12/2021
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló

Número: 2021-0010 Data: 27/12/2021

ROGER AVIÑÓ MARTÍ

ACTA COMISSIO GOVERN

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 27/12/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

SESSIO: 09/2021 – Sessió ordinària
LLOC: Sessió videoconferència
DIA: 30.07.2021
HORA: 13.00 h

Valor estimat del contracte: 65.000,00 € més IVA
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 65.000,00 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 78.650,00 €
Durada del contracte: 11 mesos
Possibilitat de pròrroga: sí, en cas necessari degut a causes no imputables al
contractista.
Durada màxima pròrroga: 2 mesos addicionals

Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Declarar desert el procés de licitació de la redacció del projecte constructiu de
plataforma de recepció de fangs deshidratats i digestor anaerobi situat a l’EDAR de
Tortosa-Roquetes atès que no s’ha presentat cap oferta.
SEGON. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant declarant desert el procediment
esmentat.
TERCER. Obrir un nou procés de licitació, mitjançant procediment obert, no subjecte a
regulació harmonitzada.
QUART. Aprovar els nous Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

Número: 2021-0010 Data: 27/12/2021

Dins el termini establert no es va presentar cap oferta.

ACTA COMISSIO GOVERN

En data 2 de juliol de 2021 es va publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant
amb el contingut contemplat en la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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).
-Marta Arques Bertomeu, Vocal.
-Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
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CINQUÈ. Donar compte a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions
comptables que procedeixin.

NOVÈ. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per, si s’escau, establir la
classificació de les ofertes presentades i requerir a les empreses que presentin la
documentació corresponent prèvia al tràmit d’adjudicació.

PUNT 3. EXPEDIENT 722/2021. Adjudicació del subarrendament de l'Estació de
Benifallet
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del
“Sotsarrendament de les instal·lacions de l’antiga estació de Benifallet per a dur
a terme serveis turístics i culturals de la Via Verda” emeto la següent resolució, amb
base als següents,

Tipus de contracte: contracte privat
Subtipus del contracte: contracte de sotsarrendament
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 33.768,37 € IVA exclòs
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 33.768,37 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 40.859,73 €
Durada del contracte: des de la formalització del contracte fins el dia 31 d’octubre de
2027

Número: 2021-0010 Data: 27/12/2021

Objecte del contracte: SOTSARRENDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE
L’ANTIGA ESTACIÓ DE BENIFALLET PER DUR A TERME SERVEIS TURÍSTICS I
CULTURALS DE LA VIA VERDA

ACTA COMISSIO GOVERN

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Document

Data/Núm.

Aprovació del plec prescripcions tècniques
Aprovació del plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació d'obertura de
Sobres «A»
Acta de la mesa de contractació d'obertura de
Sobres «B» i proposta d'adjudicació
Resolució de presidència de classificació
d’ofertes

26/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
06/08/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021

Vist l’informe-proposta de secretaria, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar el CONTRACTE DE SOTSARRENDAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE L’ANTIGA ESTACIÓ DE BENIFALLET PER A DUR A TERME
SERVEIS TURÍSTICS I CULTURALS DE LA VIA VERDA a JUAN JOSÉ JAÉN BELLOT,
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A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

(amb DNI 47629382Q), per un import inicial IVA inclòs de 1.776,51 € trimestrals d’acord
amb les condicions de la clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars.
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat, les següents:
Ser l’única oferta presentada dins el termini reglamentari i acreditar l’aptitud per a
contractar, amb la següent valoració:
L’oferta econòmica presentada és la següent:

En els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica la puntuació obtinguda pel
licitador és la següent:
CRITERIS
Avaluables de forma automàtica
Proposició econòmica per a inversions en l’espai sotsarrendat
Projecte d’explotació de les instal·lacions
• Proposta gastronòmica: 25 punts
• Organització de serveis complementaris: 25 punts
• Activitats turístiques complementàries: 10 punts
• Equipament a instal·lar: 40 punts

PUNTS
125
25
100

La valoració total de la proposta és la següent:
Empresa

Puntuació
proposició
econòmica

Puntuació proposició
tècnica

Puntuació
total

ORDRE

JUAN JOSÉ
JAÉN BELLOT

25

100

125

1

Número: 2021-0010 Data: 27/12/2021

10.100 €

ACTA COMISSIO GOVERN

IMPORT ANUAL D’APORTACIÓ PER A INVERSIONS

QUART. Designar com a responsable del contracte l’Àrea de Turisme del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació a JUAN JOSÉ JAÉN BELLOT, i trametre el contracte
per a la seva signatura.
SISÈ. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura del contracte i de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

PUNT 4. EXPEDIENT 928/2020. Pròrroga del contracte de serveis de Llicències
d'Office

En data 23 d’octubre de 2020 l’empresa ABAST SISTEMS & SOLUTIONS, SL va
acceptar l’adjudicació del contracte.
D’acord amb el que preveu la clàusula 7A del Plec de clàusules administratives
particulars, el contracte serà prorrogable a un altre any, sense haver de ser causa de la
baixa del servei entre ambdós períodes en cas de fer efectiva la pròrroga.
Per tot l’exposat, vist l’informe que al respecte ha emès la tècnica d’informàtica, la
Comissió de Govern del Consell adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte descrit en els antecedents per un termini d’UN
ANY, de conformitat amb allò que s'ha fixat en el Plec de Clàusules Administratives que
regeix el contracte.

Número: 2021-0010 Data: 27/12/2021

En data 23 d’octubre de 2020, la Gerència, fent ús de la facultat atribuïda per la Comissió
de Govern com a òrgan de contractació, per acord de data 29 de setembre de 2020,
adjudica el contracte a l’empresa ABAST SISTEMS & SOLUTIONS, SL, d’acord amb el
previst als esmentats Plecs.

ACTA COMISSIO GOVERN

La Comissió de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 29 de setembre de
2020, va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, del subministrament de les llicències Exchange Online Golp i Office
365 per al Consell Comarcal del Baix Ebre, convocant la seva licitació i aprovant els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que havien
de regir el contracte.

Tercer. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos
pertinents.

PUNT 5. EXPEDIENT 943/2021. Modificació contractes transport escolar, curs
2021-2022

En data 24 de gener de 2019, es va formalitzar amb l’empresa TDE Taxi el contracte per
a la prestació de les rutes de transport escolar de la comarca del Baix Ebre, LOT 8, que
es va adjudicar en data 19 de novembre de 2018, d’acord amb les següents condicions:
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Segon. Aprovar i disposar la despesa corresponent de conformitat amb allò que s'ha
fixat en l'Informe d'Intervenció.

CENTRES DESTÍ

POBLACIÓ

CPEE Sant Jordi
CPEE Sant Jordi/
CEE Verge de la
Cinta

Jesús
Jesús / Campredó

Ruta 26: Arnes - Xerta - Aldover - CPEE Sant Jordi - CEE
Verge de la Cinta

CEE Verge de la
Cinta CPEE Sant
Jordi/

Jesús / Campredó

Ruta 27: Amposta - l'Aldea - CEE Verge de la Cinta

CEE Verge de la
Cinta

Campredó

Ruta 28: Urbanització Riumar - Deltebre parada bus

CEE Verge de la
Cinta
Aula Integral de
Suport

Deltebre

Aula Integral de
Suport

Roquetes

Ruta 29: Amposta - Tortosa - Roquetes
Ruta 30: Vinebre - Móra d'Ebre

Roquetes

En data 26 d’abril de 2021, la Comissió de Govern, va acordar una nova modificació de
les dades de contracte relatives al curs escolar 2020-2021, per la qual cosa es va
actualitzar el contracte susbcrit.
Durant el període de presentació de sol·licituds per fer ús del servei de transport escolar
per al curs 2021-2022 hem rebut noves sol·licituds d’alumnes de centres d’educació
especial i de l’Aula Integral de Suport (AIS) Roquetes que ha fet modificar algunes rutes
de transport escolar amb taxi per al curs 2021-2022. Aquests alumnes cursen
ensenyaments obligatoris i estan matriculats en centres de la comarca del Baix Ebre per
al curs escolar 2021-2022.
Segons l’ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, s’estableix el calendari escolar del curs
2021-2022 per als centres no universitaris de Catalunya.

Número: 2021-0010 Data: 27/12/2021

LOT 8 – VEHICLES MENYS DE 9 PLACES
Ruta 24: Deltebre - Camarles - L'Aldea - CPEE Sant Jordi
Ruta 25: Pobla de Massaluca - Corbera d'Ebre - Gandesa - ElPinell
de Brai - CPEE Sant Jordi - CEE Verge de la Cinta

ACTA COMISSIO GOVERN

LOT / RUTES

Per tot això, vista la proposta de la tècnica d’ensenyament i l’informe de fiscalització emes
per la interventora, la Comissió de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDS:

Primer. Que s’actualitzi l’annex corresponent a l’empresa de taxi per al curs escolar 20212022, que a continuació es detalla:

Rutes
obligatòries

Itinerari

Preu amb IVA
183,70

Ruta 25

Deltebre -Camarles -L'Aldea - Campredó - CPEE Sant Jordi
La Pobla Massaluca - Corbera d'Ebre -Gandesa - Pinell de Brai - CEE St Jordi
- CEE Verge de la Cinta

Ruta 26

Tivissa - Xerta - Aldover - CEE St Jordi - CEE Verge de la Cinta

224,80

Ruta 27

Amposta - L'Aldea - CEE Verge Cinta

106,34

Ruta 29

Les Cases d'Alcanar - Masdenverge - Aula Integral de Suport (INS Roquetes)

126,50

Ruta 24

280,01
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S’ha demanat pressupost a l’empresa de taxi de les noves rutes atès que són serveis de
vehicles de menys de 9 places.

Ruta 32

Calafat - Parada Bus Ametlla de Mar (enllaç)

54,40

Ruta 33

Paüls - Parada taxi Xerta (enllaç)

35,20

Ruta 34

Camarles - l'Aldea - Tortosa - Aula Integral de Suport (INS Roquetes)

80,85

Ruta 36

Benissanet - Jesús - Aula Integral de Suport

149,60

Ruta 37

Tivenys - CPEE Sant Jordi

90,20

Rutes
obligatòries

Preu amb IVA

Cost set-des

Cost gener-juny

Cost total curs

Ruta 24

183,70

12.307,90

20.023,30

32.331,20

Ruta 25

280,01

18.760,67

30.521,09

49.281,76

Ruta 26

224,80

15.061,60

24.503,20

39.564,80

Ruta 27

106,34

7.124,78

11.591,06

18.715,84

Ruta 29

126,50

8.475,50

13.788,50

22.264,00

Ruta 31

183,70

12.307,90

20.023,30

32.331,20

Ruta 32

54,40

3.644,80

5.929,60

9.574,40

Ruta 33

35,20

2.358,40

3.836,80

6.195,20

Ruta 34

80,85

5.416,95

8.812,65

14.229,60

Ruta 36

149,60

10.023,20

16.306,40

26.329,60

Ruta 37

90,20

6.043,40

9.831,80

15.875,20

Segon. Aquestes rutes de transport tindran vigència des del 13 setembre de 2021 fins al
22 de juny de 2022 i en cursos posteriors, si s’escau, tenint en compte que per al curs
2021-2022 el Departament d’Educació ha establert que són 176 dies lectius per als
centres no universitaris, 67 dies de setembre a desembre de 2021 i 109 dies de gener a
juny de 2022.

PUNT 6. EXPEDIENT 642/2021. Aprovació del Projecte tècnic de l'EDAR de
Vinallop

L’Agència Catalana de l’aigua (ACA) va treure a concurs la "Concessió d'Obra Pública
per a la Redacció del Projecte, Construcció i Explotació, de les instal·lacions de
sanejament d'aigües residuals urbanes a la Conca de l'Ebre"
Aquest concurs tenia per objecte l'adjudicació del contracte de concessió d'obra pública
per la redacció de projectes constructius, construcció i explotació de 44 instal·lacions de
sanejament d'aigües residuals urbanes a la conca de l'Ebre. El Concurs va ser adjudicat
a la UTE HIDROWATT,S.A. – TAUicesa - CAID, S.L.
El 30/06/2009, en fase d'execució de les obres, es resol la concessió amb la UTE,
quedant parcialment executats diferents sistemes, incloent-hi Vinallop.
Finalment, el 03/08/2009 l'ACA va adjudicar a HIDROCANAL l' "Execució d'un grup
d'onze actuacions de Sanejament a la Conca de l'Ebre" on s'incloïen l'execució de les

Número: 2021-0010 Data: 27/12/2021

183,70
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Alcanar - Amposta - CPEE Sant Jordi - CEE Verge de la Cinta

ACTA COMISSIO GOVERN

Ruta 31

obres que restaven per acabar els diferents sistemes com ara el sistema de Vinallop,
entre altres.

Vist l’exposat, la Comissió de Govern, vist el dictamen de la Comissió Informativa
comarcal de Gestió Ambiental per unanimitat dels membres presents, adopta els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres:
Objecte: PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDAR DE VINALLOP
Autor: Albert Casajuana i Palet
Pressupost de contracte sense IVA: 510.171,60 €
SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de TRENTA (30)
dies mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica d’aquest Consell
Comarcal i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Tortosa, a l’ACA i a responsables
de serveis i infraestructures afectats, per tal que si s’escau emetin informe
QUART. Un cop rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions al projecte,
emeti's Informe-proposta de secretaria i donar trasllat a la Comissió de Govern de
l'expedient per a la seva aprovació definitiva.

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 13.55
hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa aixeca aquesta acta. Certifico
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En data 30/07/2020, la “REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'EDAR DE
VINALLOP” es va comprovar formalment per l’ACA (núm. Expedient LSA.01475/01.P) i
en data 01/02/2021 el CCBE i l’ACA signen un conveni de col·laboració per l’execució
de les obres de “SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE VINALLOP (TM
TORTOSA)“ (CV20000926),
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Per tot el que s'ha exposat anteriorment, l'ACA va posar a concurs públic la redacció
d'un nou projecte que tingués en compte l'estudi d'alternatives indicat anteriorment,
essent DOPEC SL l'empresa adjudicatària d'aquest concurs el juny del 2019.

ACTA COMISSIO GOVERN

Les obres de l’EDAR de Vinallop es van finalitzar l'any 2016, però no es va posar en
funcionament a causa dels robatoris que es van produir, afectant el cablejat, els quadres
elèctrics, els equips de deshidratació i altres equipaments de l'EDAR. Per altra banda,
la tecnologia de l'EDAR de Vinallop és la mateixa que d'altres plantes anàlogues de la
zona que presenten deficiències en el seu funcionament. Per aquest motiu, l’ACA va
decidir portar a terme un Estudi d’Alternatives per a definir les actuacions necessàries a
l’EDAR de Vinallop abans de posar-la en funcionament i per a introduir les millores o
canvis que siguin adients per corregir les ineficiències de l’EDAR. Aquest estudi va ser
adjudicat a l’empresa Energia y Recursos Hidràulics Consultoria Técnica S. L l’any 2018.
Finalment, l'estudi d'alternatives concloïa com a solució l'alternativa 1 "Introduir
modificacions al filtre percolador".

