ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SESSIO: 09/2018
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 24 de setembre de 2018
HORA: 12.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Joan Pere Gómez Comes
Ferran Cid Martí
Roger Avinyó Martí
Lluís Espinach Pegueroles
Elisabet Zapater Alifonso
Josep Felip Monclús Benet
MEMBRES EXCUSATS
Daniel Andreu Falcó
ALTRES ASSISTENTS:
Enric Adell Moragrega
Josep Antoni Navarro Serra
Mayte Puell Garcia
Josep Codorniu Suñer
Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homes
Kilian Franch Arques
Carlos Serra Ventura
Rafel Tomas Royo
ALTRES ASSISTENTS:
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta de la sessió de data 23.07.2018
i, per unanimitat, aproven l’acta 07/2018

PUNT 2n. Assumptes de comissió de Govern:
Expedients de contractació de l’àrea d’ensenyament
- Informació de l’estat actual de la licitació del servei de transport escolar de
diverses rutes: PRORROGA DELS CONTRACTES

1.

En data 25.06.2018 la Comissió de Govern va acordar aprovar l'expedient de

contractació, mitjançant procediment obert pel servei del transport escolar a la
comarca del Baix Ebre per als cursos Curs 2018-2019 (parcial), Curs 2019-2020
íntegre i Curs 2020-2021 íntegre, convocant la seva licitació i aprovar els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el
contracte.
2. En data 17.07.2018, es publica al DOUE l’anunci 2018/S 135-309842 de licitació del
servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre. L’anunci es publica també al
DOGC número Núm. 7668 de data 20.7.2018 i també en el perfil del contractant del
web www.baixebre.cat
10. Durant el període de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 28.08.2018, es van
presentar els següents recursos davant el TCCSP:
- Recurs N-2018-218 de FECAV -FEDERACIÓ EMPRESARIAL CATALANA
D’AUTOTRANSPORT DE VIATGERS- contra el plec de clàusules administratives
particulars del contracte de transport escolar de la comarca del Baix Ebre
- Recurs N-2018-219 de LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA contra els plecs
de la licitació del contracte de transport escolar de la comarca del Baix Ebre
- Recurs N-2018-221 de l’empresa JAIME CARRERA, SAU, contra el plec de clàusules
administratives particulars del contracte de transport escolar de la comarca del Baix Ebre
Tots tres recursos sol·licitaven la suspensió del procediment.
3. Atès que el TCCSP no es va pronunciar sobre la sol·licitud de suspensió sol·licitada
pels tres recurrents, la tramitació del procediment va continuar i es va dur a terme
l’obertura d’ofertes havia estat fixada per al dia 30.08.2018.
4. Un cop oberta la documentació es va iniciar el procés de valoració de les ofertes. En
el període de temps que s’estava valorant, el TCCSP es van produir els següents actes:
a) En relació al recurs N-2018-219, l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN
SEGURES, SA comunica al CCBE que en data 5 de setembre de 2018 ha presentat
escrit davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de desistiment del recurs
especial en matèria de contractació.
b) En relació al recurs N-2018-221, l’empresa JAIME CARRERA, SAU tramet a l’adreça
de correu secretaria@baixebre.cat un email per informar que el 3 de Setembre, van
procedir a desistir del recurs especial en matèria de contractació
c) En relació al recurs Expedient al recurs N-2018-218, presentat per FECAV, el
TCCSP va resoldre acordar la mesura provisional consistent a suspendre el procediment
de contractació del Consell Comarcal del Baix Ebre. Es tramet per correu electrònic a
tots el licitadors la resolució adoptada pel TCCSP acordant la mesura provisional de
suspendre el procediment, tal com havia sol·licitat el propi Tribunal. Tot es rep un correu
electrònic amb el següent contingut:” Em dirigeixo a vostè per a comentar-li que, per part
de FECAV s’ha presentat escrit de renúncia/desistiment del REMC presentat.”

5. En data 17 de setembre de 2018, es reuneix la mesa de contractació per conèixer la
resolució del TCCSP en relació al recurs presentats per FECAV, que disposa acordar la
mesura provisional consistent a suspendre el procediment de contractació del Consell
Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb el previst als articles 49 i 56.3 de la LCSP i 25.1 del
Reial decret 814/2015, sense que això impliqui en cap cas entrar a valorar el fons de
l’assumpte.
Atenent al contingut de la Resolució se suspengué el procediment de licitació fins que
el Tribunal resolgués.
Aquest òrgan de contractació vol deixar palès el fet que les recurrents presentin recursos
especials contra el plec de clàusules administratives particulars i que, paradoxalment,
els retirin un cop obertes les ofertes econòmiques. No vol qüestionar la legitimitat en la
presentació del recurs, ni evidentment el seu contingut, però sí el moment en que es
produeix el desistiment, tant les empreses HIFE i Jaime Carrera, com de l’entitat FECAV.

Vista la situació actual de l’expedient de licitació del contracte de transport escolar, la
Comissió de Govern per unanimitat dels presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. Donar continuïtat a l’acord adoptat per la Comissió de Govern del Consell
Comarcal del Baix Ebre en la seva sessió de data 19 de juliol de 2013 i,
conseqüentment, mantenir la pròrroga dels contractes a les empreses que van prestar
el servei durant el curs escolar 2017-2018, en aquelles rutes que no han estat
adjudicades com a conseqüència de la tramitació de procediments de licitacions i per
a les qual, en conseqüència, no s’ha signat nou contracte de serveis
Segon. La durada d’aquesta pròrroga ja establerta es manté fins el dia que s’incorpori
a la prestació del servei la nova empresa o noves empreses adjudicatàries.
Tercer. Amb la aquesta finalitat, la Comissió de Govern faculta la Presidenta per a la
signatura d’un document que contindrà les dades exactes del servei a l’inici del curs
escolar, amb indicació del preu, que serà el mateix que el vigent durant el curs escolar
2015-2016, o aquell que autoritzi el Departament d’Ensenyament, si s’escau, i també
les dades de l’alumnat i parades que corresponguin al nou curs.
Quart. L’articulat del contracte vigent durant el curs 2012-2013 serà d’aplicació mentre
duri el període transitori fins l’efectivitat de l’adjudicació del servei.

LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA
Ruta núm. 1
Itinerari: Tivenys – Santa Rosa - Bítem - Institut Joaquim Bau
Import diari: 265,00 + IVA
Alumnes: 53 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 1bis
Itinerari: Tivenys – Santa Rosa - Bítem - Institut Cristòfol Despuig
Import diari: 241,00 + IVA
Alumnes: 32 usuaris

Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 2
Itinerari: Font de Quinto - Campredó- Institut Cristòfol Despuig - Institut Joaquim Bau
Import diari: 245,37 + IVA
Alumnes: 52 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 4
Itinerari: L’Ampolla ajuntament – L’Ampolla centre – l’Ampolla Mar – Roquer – Institut de
Camarles
Import diari: 291,38 + IVA
Alumnes: 51 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 5
Itinerari: L’Aldea Renfe – L’Aldea estació – L’Aldea Hostal – Institut de Camarles
Import diari: 266,14 + IVA
Alumnes: 53 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 6
Itinerari: L’Aldea Hostal – L’Aldea estació – Horts – Institut de Camarles
Import diari: 253,74 + IVA
Alumnes: 49 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 7
Itinerari: L’Aldea Hostal – L’Aldea estació – Lligallos – Institut de Camarles
Import diari: 262,71 + IVA
Alumnes: 43 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 9
Itinerari: Benifallet – Xerta - Institut Roquetes
Import diari: 297,33 + IVA
Alumnes: 52 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 11
Itinerari: Aldover – Raval de Cristo - Institut Roquetes
Import diari: 254,97 + IVA
Alumnes: 42 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 12
Itinerari: Alfara de Carles - Els Reguers - Institut Roquetes
Import diari: 275,09 + IVA

Alumnes: 40 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 15
Itinerari: Els Muntells - Sant Jaume d’Enveja antic ajuntament - Sant Jaume d’Enveja
ajuntament nou - Institut de Deltebre
Import diari: 230,00 € + IVA
Alumnes: 54 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 15bis
Itinerari: Sant Jaume d’Enveja diverses parades - Institut de Deltebre
Import diari: 240,00 € + IVA
Alumnes: 50 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 16
Itinerari: Rasquera - Institut Blanca d’Anjou - el Perelló
Import diari: 240,16 + IVA
Alumnes: 22 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 20 – EDUCACIÓ ESPECIAL
Itinerari: Sta Rosa – Remolins - Raval de Cristo – Roquetes - CEE Sant Jordi- CEE Verge
de la Cinta
Import diari: 315,69 + IVA
Alumnes: 19 + 2 cadires
Acompanyants: 2 a càrrec de l’empresa

Ruta núm. 24 – EDUCACIÓ ESPECIAL
Itinerari: Tortosa (diverses parades) - CEE Sant Jordi - Tortosa (diverses parades)-CEE
Verge de la Cinta
Import diari: 429,08 € +IVA
Alumnes: 42 + 7 cadires
Acompanyants: 2 a càrrec de l’empresa

AUTOCARS CARRERA, SA

Ruta núm. 18
Itinerari: Calafat – Sant Jordi d’Alfama – Tres Cales – Escola Sant Jordi (L’Ametlla Mar)
Import diari: 254,00 € + IVA
Alumnes: 30 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa

Ruta núm. 19
Itinerari: Calafat – Sant Jordi d’Alfama – Tres Cales – Escola Sant Jordi (L’Ametlla Mar)
Import diari: 254,00 € + IVA
Alumnes: 32 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 21
Itinerari: l’Ametlla de Mar - el Perelló - l’Ampolla - CEE Sant Jordi - CEE Verge de la Cinta
Import diari: 426,68 € + IVA
Alumnes: 8 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 22
Itinerari: Deltebre - Camarles - l’Aldea - CEE Sant Jordi - CEE Verge de la Cinta
Import diari: 592,37 € + IVA
Alumnes obligatoris: 24 usuaris + 1 cadira
Acompanyants: 2 a càrrec de l’empresa
JOCAR BUS
Ruta núm. 3
Itinerari: Vinallop - Institut Cristòfol Despuig - Institut Joaquim Bau
Import diari: 204,90 + IVA
Alumnes: 15 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 8
Itinerari: L’Ampolla – Institut Camarles
Import diari: 254,50 + IVA
Alumnes: 34 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa

Ruta núm. 10
Itinerari: Paüls – Xerta - Institut Roquetes
Import diari: 274,80 + IVA
Alumnes: 33 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa
Ruta núm. 17
Itinerari: Calafat – Tres Cales – Institut Mare de Déu de la Candelera
Import diari: 214,50 € + IVA
Alumnes: 45 usuaris
Acompanyants: 1 a càrrec de l’empresa

TDE TAXI
Ruta taxi núm. 1
Itinerari: La Pobla de Massaluca - Corbera d’Ebre - Gandesa - Pinell de Brai – CEE Sant Jordi
– CEE Verge de la Cinta
Import diari: 280,01 € IVA inclòs
Alumnes: 8 usuaris
Acompanyants: 1
Ruta taxi núm. 2
Itinerari: Arnes - Horta de Sant Joan – Xerta – Aldover - CEE Sant Jordi – CEE Verge de la
Cinta
Import diari: 224,80 € IVA inclòs
Alumnes: 5 usuaris
Acompanyants: 0
Ruta taxi núm. 3
Itinerari: Amposta – l’Aldea – CEE Verge de la Cinta
Import diari: 106,34 € IVA inclòs
Alumnes: 5 usuaris
Acompanyants: 0
Ruta taxi núm. 4
Itinerari: Amposta – Santa Bàrbara - CEE Sant Jordi – CEE Verge de la Cinta
Import diari: 82,28 € IVA inclòs
Alumnes: 3 usuaris
Acompanyants: 0
Ruta taxi núm. 6
Itinerari: Urbanització Riumar – parada bus Deltebre
Import diari: 65,65 € IVA inclòs
Alumnes: 1 usuari
Acompanyants: 0
Ruta taxi núm. 8
Itinerari: La Sènia – Sant Carles de la Ràpita – Amposta – Aula Integral Suport Roquetes
Import diari: 149,60 € IVA inclòs
Alumnes: 3 usuaris
Acompanyants: 0
Ruta taxi núm. 9
Itinerari: Móra d’Ebre – Aula Integral de Suport Roquetes
Import diari: 136,00 € IVA inclòs
Alumnes: 1 usuari
Acompanyants: 0

Ruta taxi núm. 10
Itinerari: Urbanització Calafat – parada bus Ametlla de Mar
Import diari: 54,40 € IVA inclòs
Alumnes: 1 usuari
Acompanyants: 0
Ruta taxi núm. 11
Itinerari: Vinebre – Corbera d’Ebre (parada taxi)
Import diari: 54,40 € IVA inclòs
Alumnes: 1 usuari
Acompanyants: 0

La ruta taxi número 4 ha canviat l’itinerari atès que l’alumne d’Alcanar no fa ús del
transport aquest curs escolar, per tant l’itinerari per aquest curs escolar serà Santa Bàrbara
– Amposta – CPEE Sant Jordi – CEE Verge de la Cinta i el cost de la ruta serà de 82,28
euros IVA inclòs.
La ruta taxi número 8 ha canviat l’itinerari atès que aquest curs escolar hi ha més alumnes
del Montsià per tant l’itinerari per aquest curs escolar serà La Sènia – Sant Carles de Ràpita
- Amposta – Aula Integral de Suport de Roquetes i el cost de la ruta serà de 149,60 euros
IVA inclòs.
La ruta taxi número 9 ha canviat l’itinerari atès que l’alumne de Vinebre ja no farà ús
d’aquest transport per tant l’itinerari per aquest curs escolar serà Mora d’Ebre – Aula
Integral de Suport de Roquetes i els cost de la ruta serà de 136,00 euros IVA inclòs.
La ruta taxi número 11 hi ha una alumna de Vinebre que anirà al CEE Verge de la Cinta,
aquesta alumna anirà de Vinebre a Corbera d’Ebre amb taxi i s’incorporarà a la ruta del taxi
número 1 per tant el cost de la ruta de Vinebre a Corbera d’Ebre matí i tarda és de 54,40
euros IVA inclòs.
D’acord amb l’ORDRE ENS/60/2018, d’6 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar
del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, la durada
prevista del curs escolar és del 12 de setembre de 2018 fins el 21 de juny de 2019, per la
qual cosa el preu de cada ruta s’aplicarà des de l’inici del curs escolar fins la seva
finalització, tret que, per causes excepcionals, el Departament d’Educació autoritzés una
modificació i/o es donen altres circumstàncies de les que preveu el contracte
Expedients de contractació de l’àrea de gestió ambiental
- Aprovació si s’escau dels plecs de clàusules i la licitació de l’estudi
d’alternatives del sanejament de l’Ametlla de Mar

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte:. Estudi d'alternatives del sanejament zona nord i nucli
Almadrava - SANEJAMENT L'AMETLLA DE MAR
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71335000-5
Valor estimat del contracte: 54.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 54.000,00 € IVA%: 11.340,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 65.340,00 €
Durada de l'execució: SIS (6) MESOS, començant a
comptar des de la data de la signatura del contracte
A la vista de l'expedient de contractació tramitat, la Comissió de Govern, per unanimitat
dels membres presents, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
de redacció de l’” Estudi d'alternatives del sanejament zona nord i nucli Almadrava SANEJAMENT L'AMETLLA DE MAR”, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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. 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.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
CÀRREC
PRESIDENTA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARI DE LA MESA

TITULAR
Sandra Zaragoza Vallés, presidenta del Consell
Comarcal del Baix Ebre
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Marta Arques Bertomeu, Tècnica del Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
Maria Teresa Barberà Martí, interventora
Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació

- Aprovació si s’escau dels plecs de clàusules i la licitació de l’estudi
d’alternatives del sanejament de Deltebre

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Estudi d'alternatives sobre l’ampliació de l’EDAR de Deltebre i
millores del sanejament del municipi
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71335000-5
Valor estimat del contracte: 45.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 45.000,00 € IVA%: 9.450,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 54.450,00 €
Durada de l'execució: SIS (6) MESOS, començant a
comptar des de la data de la signatura del contracte

A la vista de l'expedient de contractació tramitat, la Comissió de Govern, per unanimitat
dels membres presents, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
de redacció de l’” Estudi d'alternatives sobre l’ampliació de l’EDAR de Deltebre i millores
del sanejament del municipi”, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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. 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.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
CÀRREC
PRESIDENTA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARI DE LA MESA

TITULAR
Sandra Zaragoza Vallés, presidenta del Consell
Comarcal del Baix Ebre
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Marta Arques Bertomeu, Tècnica del Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
Maria Teresa Barberà Martí, interventora
Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació

- Aprovació si s’escau dels plecs de clàusules i la licitació de la Redacció del
projecte constructiu de remodelació de l’actual EDAR de Tivenys
“Característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte:. Redacció del projecte constructiu de remodelació de l’actual
EDAR de Tivenys
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71335000-5
Valor estimat del contracte: 35.700,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 54.000,00 € IVA%: 7.497,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 43.197,00 €
Durada de l'execució: quatre (4) MESOS,
començant a comptar des de la data de la signatura
del contracte
A la vista de l'expedient de contractació tramitat, la Comissió de Govern, per unanimitat
dels membres presents, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
de Redacció del projecte constructiu de remodelació de l’actual EDAR de Tivenys,
convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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. 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.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
CÀRREC
PRESIDENTA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARI DE LA MESA

TITULAR
Sandra Zaragoza Vallés, presidenta del Consell
Comarcal del Baix Ebre
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Marta Arques Bertomeu, Tècnica del Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
Maria Teresa Barberà Martí, interventora
Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació

PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del
mes de setembre de 2018
Els assistents coneixen els punts que s’han dictaminat en les precedents comissions
informatives i assisteixen a la Presidenta en la confecció de l’ordre del dia del ple ordinari
del mes de setembre a celebrar el dia 28 d’aquest mes.
1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2n. Donar compte de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb REPSOL, SA per a finançament del
transport adaptat – Exp. 2215/2018
4t. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció per a la
contractació en pràctiques de 5 persones joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya – Exp. 2103/2018
5è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvencions del Programa
30 PLUS – Exp. 2220/2018
6è. Aprovació, si s’escau, de l’annex d’actualització de l’import corresponent a
l’encàrrec de gestió al COPATE per l’assistència tècnica en matèria de sanejament,
energètica i òrgan ambiental – Exp. 2285/2018
7è. Aprovació si s’escau, de l’acceptació de la delegació de competències
atorgament per l’Ajuntament de Deltebre al Consell Comarcal del baix Ebre del servei
de tractament de residus municipals – Exp.2263/2018
8è. Aprovació, si s’escau, dels preus del servei de recollida de residus als municipis
de Deltebre i Tortosa durant el període transitori de prestació del servei per part del
Consell Comarcal - Exp. 2286/2018
9è. Aprovació, si s’escau, de la modificació de bases i nova convocatòria de selecció
de tècnic de projectes europeus - Project manager del PECT – Exp. 1822/2018
10è. Aprovació, si s’escau, de les bases i procés selectiu per la formació d’una borsa
d’educador/ores socials- Exp. 2234/2018
11è. Aprovació, si s’escau, de les bases i procés selectiu per la formació d’una borsa
d’empleats públics de nivell administratiu o auxiliar administratiu. Exp. 2287/2018
12è. Aprovació, si s’escau, del 7è expedient de modificació del pressupost de
l’exercici 2018 – Exp. 2081/2018
13è. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de
l’exercici 2019– Exp. 2084/2018
14è. Donar compte de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Francesc
Gas Ferré – Exp. 2255/2018

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 sobre el Manifest per donar suport al desdoblament de la N-420,
la C-43 i la C-12 al constituir la via natural per a dur a terme la projectada connexió de
l’Aragó amb el mar Mediterrani, per considerar-la la millor alternativa pels ciutadans i
pels interessos socioeconòmics existents en tots aquests territoris, un eix vial que
constituiria un element real de dinamització i vertebració territorial.
Els membres de la Comissió de Govern consideren oportú que es presenti al Ple del
Consell per a la seva aprovació, si s’escau.

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.

