ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SESSIO: 12/2018
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 26 de novembre de 2018
HORA: 12.30 h
MEMBRES ASSISTENTS:
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Joan Pere Gómez Comes
Lluis Espinach Pegueroles
Elisabet Zapater Alifonso
Ferran Cid Martí
Roger Avinyó Martí
Josep Felip Monclús Benet
Daniel Andreu Falcó
ALTRES ASSISTENTS:
Enric Adell Moragrega
Joan Antoni Navarro Serra
Josep Codorniu Suñer
Teresa Moreso Gisbert
Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homes
Mayte Puell Garcia
Kilian Franch Arques
Carlos Serra Ventura
Rafel Tomas Royo
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 conselles coneixen les actes de la sessions anterior de data 22 d’octubre de 2018 i
19 de novembre i, per unanimitat, aproven l’acta 10/2018 i l’acta 11/2018

PUNT 2n. Assumptes de Comissió de Govern
Expedients àrea de turisme: autoritzacions via verda
Autorització enjardinat via verda per part de l’Ajuntament d’Aldover
A petició de l’ajuntament d’Aldover, amb data 11 d’octubre, es rep pel registre general
una sol·licitud per enjardinar un petit espai colindant amb el traçat de la via verda dintre
del terme municipal, on actualment, no hi ha cap obstacle, tret de dos arbre i els cotxes,
tractors i furgonetes utilitzen per creuar per dintre del traçat de la via verda per tal no
desplaçar-se uns metres i girar per la carretera.

La tècnica comarcal de turisme informa que això suposa una invasió constant de
vehicles motoritzats al traçat cicloturista, amb el conseqüent perill per als usuaris en
bicicleta o a peu.
Des del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha fet visita in situ del lloc. Per tal de prevenir
aquest creuament s’han col·locat ordenadament unes pedres grosses a mode de vorera
per impedir el transit i ara resta netejar i arranjar el tros de terreny del descampat, on
l’ajuntament de la població sol·licita netejar i instal·lar una zona enjardinada amb plantes
autòctones destinada a ser zona verda. Aquest terreny forma part del traça de la via
verda cedit al consell comarcal del Baix Ebre.
Per tant, atès que el lloc es troba ubicat entre el començament de la recta dels baladres
i la carretera i que suposa un perill per als usuaris de la via verda la tècnica comarcal de
turisme informa favorablement a la sol·licitud de l'ajuntament d’Aldover per tal de netejar
l’espai, plantar i mantenir una zona verda i ajudar a impedir que els vehicles creuen la
via i a mantenir els voltants de l’actiu turístic nets i amb vegetació.

La Comissió de Govern, per unanimitat dels presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar l’Ajuntament d’Aldover per tal de netejar l’espai, plantar i mantenir una
zona verda i ajudar a impedir que els vehicles creuen la via i a mantenir els voltants de
l’actiu turístic nets i amb vegetació
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Aldover
Autorització d’instal·lació d’un vagó de tren a l’estació de Xerta
L’ajuntament de Xerta, tramet al Consell Comarcal del Baix Ebre la sol·licitud del Sr. Victor
Navarro Camisón d’autorització de la instal·lació d’un vagó a la via verda al seu pas per
la població de Xerta.
La motivació d’aquesta petició es fonamenta en el fet de poder complementar el Centre
d’Interpretació de l’Aigua i lligar la instal·lació museística amb el recorregut de la via verda
de la val de Zafan mitjançant la instal·lació d’un antic vagó de càrrega de tren que incorpori
en el seu interior una petita exposició que mitjançant plafons amb textos explicatius
acompanyats de fotografies antigues, apropin al visitant a descobrir la història de l’antic
traçat del ferrocarril
El tècnic comarcal informa:
El Consell Comarcal del Baix Ebre té un conveni de cessió d’ús amb “Patrimonio y
Urbanismo Renfe” que estableix que l’ús de la via verda és la competència que aquest ens
ha de vetllar per a que no es vegi malmesa.
De la documentació que consta a l’expedient on es detalla la ubicació exacte on es sol·licita
instal·lar un vago de tren es dedueix el següent:
•

La instal·lació del vago de tren no afectarà l’ús de la via verda atès que un cop instal·lat
encara quedaran 5.50m d’espai útil de circulació en aquest punt en concret que és de 8.00m
d’amplada útil.
En aquest sentit, cal tenir en compte que l’ample útil de pas de la via verda és de 3.00m, per
tant, els 5.50m resultants són suficients.

•

La instal·lació del vago no és fixa, és un element que es pot treure o moure fàcilment i no es
considera una construcció.
Així mateix, esdevindrà un valor afegit que tindrà l'estació de Xerta com tenen altres
estacions d’aquesta i altres vies verdes.
CONCLUSIONS
Informo favorablement la sol·licitud d’instal·lació d’un vago de tren a l’emplaçament
esmentat atès que l’ús de la via verda no es veurà afectat

La Comissió de Govern, per unanimitat dels presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar el Sr. Victor Navaro Camisón per tal d’instal·lar un vagó a la via verda
al seu pas per la població de Xerta, amb la finalitat que incorpori en el seu interior una
petita exposició que mitjançant plafons amb textos explicatius acompanyats de fotografies
antigues, apropin al visitant a descobrir la història de l’antic traçat del ferrocarril
Segon. Notificar aquest acord al Sr. Victor Navarro Camisón i a l’Ajuntament de Xerta.

Expedients de contractació de l’àrea de gestió ambiental
- Contracte de serveis EDAR TIVENYS: informe ACA inundabilitat
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:
Document

Data

Resolució de l'òrgan de contractació. Inici i aprovació 24 de setembre de 2018
de plecs
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 31 d’octubre de 2018
«A»
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 31 d’octubre de 2018
«B

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres 12 de novembre de 2018
«C» i proposta d'adjudicació
La Mesa ha avaluat les ofertes i ha informat la seva classificació.
En el període entre la proposta de la mesa i aquesta data, la tècnica responsable del
contracte ha comunicat que s’han produït unes circumstàncies que han ocasionat la
necessitat d’avaluar la ubicació de l’espai on s’ubica aquesta EDAR per possibles
afectacions d’inundabilitat i que, hores d’ara, s’està treballant en el sentit de determinar
si la, ubicació és idònia. Atesa aquesta circumstància es considera tècnicament que no
és convenient dur a terme la redacció del projecte constructiu de remodelació de l’actual
EDAR de Tivenys, quan s’està pendent de determinar la idoneïtat de la ubicación.
Vistes les consideracions tècniques, per secretaria s’ha informat que l’article 152 de la
Llei 9/2017, de contractes del sector públic, en relació a la decisió de no adjudicar o
celebrar el contracte i desistiment del procediment d'adjudicació per l'Administració,
disposa:
1. En el cas en què l'òrgan de contractació desisteixi del procediment d'adjudicació o decideixi
no adjudicar o celebrar un contracte per al qual s'hagi efectuat la corresponent convocatòria,
ho notificarà als candidats o licitadors, informant també a la Comissió Europea d'aquesta
decisió quan el contracte hagi estat anunciat en el «Diari Oficial de la Unió Europea».
2. La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte o el desistiment del procediment els pot
acordar l'òrgan de contractació abans de la formalització. En aquests casos es compensarà
als candidats aptes per a participar en la licitació o licitadors per les despeses en què
haguessin incorregut en la forma prevista a l'anunci o en el plec o, si no, d'acord amb els
criteris de valoració emprats per al càlcul de la responsabilitat patrimonial de l'Administració,
a través dels tràmits del procediment administratiu comú.
3. Només es pot adoptar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte per raons
d'interès públic degudament justificades en l'expedient. En aquest cas, no podrà promoure
una nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la
decisió.

La Comissió de Govern, com a òrgan de contractació, considera d’interès públic el fet
de no procedir a la redacció d’un projecte que pot resultar inviable en la seva execució
per la ubicació de l’equipament i els problemes de possible inundabilitat que en aquesta
es plantegen.
La Comissió de Govern, per unanimitat dels presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. No adjudicar i, conseqüentment, no celebrar el contracte per a la Redacció del
projecte constructiu de remodelació de l’actual EDAR de Tivenys
Segon. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i a l’Agència Catalana de
l’Aigua.

- Contracte “Explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament en
alta de la comarca del Baix Ebre”: continuïtat del servei un cop finalitzat el període
contractual

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 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, Tortosa-Roquetes,
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 clàusula 4 de les reguladores del procediment i que s’integra com a part del contracte,
disposa:
“El termini d'execució del contracte serà el fixat a l'apartat C del quadre de característiques:
(Cinc (5) anys, prorrogable per mutu acord de les parts per períodes d’un any fins a un màxim
de tres anys més)
El termini d’execució de cinc anys podrà ser prorrogat per mutu acord entre les parts per
períodes d’un any fins a un màxim de tres anys
(...)
L’empresa adjudicatària restarà obligada a continuar en la prestació del servei fins la data
d’incorporació de l’adjudicatària que la substitueixi en el moment de finalització del seu
contracte.

En data 26/06/2018, el Consell Comarcal del Baix Ebre va acordar
Primer. A partir del 03/01/2018, prorrogar en un any la durada del contracte signat amb data
3 de gener de 2011, entre el president del Consell comarcal del Baix Ebre i el representant de
l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA per a l’“Explotació, conservació i
manteniment del sistema de sanejament en alta de la comarca del Baix Ebre (l’Ametlla de
Mar, l’Ampolla, el Perelló, Tortosa-Roquetes, 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. Les
característiques de la prestació del servei seran les que consten en el contracte inicial i les
que s’incorporin com ANNEX 3 al contracte que regula l’execució de l’actuació
Segon. FCC Aqualia ha ofert com a millores al seu càrrec per la segona anualitat de la
pròrroga l’import de 246.789,87 €, entre les qual s’inclou una partida da 87.141,77 € per dur
a terme l’actuació “Redacció del projecte i execució de l’obra de remodelació de l’actual
sistema de sanejament de santa Rosa en un sistema de tractament AnMBR”, la qual s’accepta
per part del Consell Comarcal del Baix Ebre i, atès que es considera una actuació prioritària,
serà d’immediata execució a partir de la data de recepció de la notificació d’aquest acord.

Tercer. Per tal de valorar la resta de les actuacions de millora proposades per FCC Aqualia
per la 3a. pròrroga de l’actual contracte, l’empresa de d’UN MES, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’acord d’aquesta pròrroga, per presentar una memòria amb el
detall de les actuacions, que des dels Serveis Tècnics es valorarà la seva idoneïtat o la
substitució per altres actuacions del mateix valor econòmic.

Un cap avaluades i informades favorablement, l’òrgan de contractació procedirà a la seva
aprovació i detall a l’annex 3 al contracte que contindrà les actuacions concretes a
desenvolupar en el període de la tercera pròrroga

Un dels fonaments per atorgar la pròrroga va ser atendre la petició efectuada per
l’adjudicatària motivada per l’execució de la Redacció projecte i execució de l’obra de
l’actual sistema de tractament de Sta. Rosa (EMD Bítem-Tortosa) en un sistema de
innovador de tractament AnMBR. FCC Aqualia participa en el projecte I+D BIOWAMET
(IDI-20150204), aquest projecte resta cofinançant per la Comunitat Europea sota
l’instrument financer del Programa Bioenergy Sustaining the Future 2 BESTF2 ERANET amb una dotació de 47.000 € i per l’aportació de FCC Aqualia de 87.141,77 € en
concepte de millores a càrrec de l’explotador de la 3a pròrroga que avançarien a l’any
2017.
Les característiques de càrrega influent i les particularitats de l’EDAR de Sta. Rosa la
van fer propícia per a la instal·lació de la tecnologia de bioreactor de membrana anaerobi
submergit (AnMBR).
En data 02/01/2019, finalitza la pròrroga, del contracte signat amb data 3 de gener de
2011, entre el president del Consell comarcal del Baix Ebre i el representant de
l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA per a l’“Explotació,
conservació i manteniment del sistema de sanejament en alta de la comarca del Baix
Ebre (l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, el Perelló, Tortosa-Roquetes, 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
El contracte signat amb data 03/01/2011 preveu específicament que l’empresa
adjudicatària restarà obligada a continuar en la prestació del servei fins la data
d’incorporació de l’adjudicatària que la substitueixi, en el moment de finalització del seu
contracte.
Vista la necessitat de donar continuïtat al servei i també de garantir el funcionament de
l’EDAR de Sta. Rosa, la comissió de gestió ambiental i sector primari proposa a la
Comissió de Govern que adopti els següents acords:
Primer. A partir del 03/01/2019, i fins que s’incorpori a la prestació del servei l’empresa que
resulti adjudicatària del procés de licitació, es prorroga el contracte signat amb data 3 de
gener de 2011, entre el president del Consell comarcal del Baix Ebre i el representant de
l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA per a l’“Explotació, conservació i
manteniment del sistema de sanejament en alta de la comarca del Baix Ebre (l’Ametlla de
Mar, l’Ampolla, el Perelló, Tortosa-Roquetes, 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.

Segon. Atès que el Consell Comarcal del baix Ebre va acceptar com a millora a càrrec de
FCC AQUALIA l’execució de l’actuació “Redacció del projecte i execució de l’obra de
remodelació de l’actual sistema de sanejament de santa Rosa en un sistema de tractament
AnMBR”, atès que es va considera una actuació important per al territori per ser un projecte
I+D BIOWAMET (IDI-20150204), se sol·licita a l’empresa que quan finalitzi la seva
prestació, aquesta EDAR de Santa Rosa estigui en perfecte estat d’ús i compleixi el
paràmetres d’abocament, d’acord amb la Directiva 91/271. El funcionament de l’EDAR
Santa Rosa s’ha de garantir, ja sigui per la metodologia definida o bé, si aquest sistema
innovador no ha donat un resultat satisfactòria, que s’utilitzi qualsevol altre sistema
convencional que garanteixi el funcionament correcte de la instal·lació.

Tercer. Per tal de valorar la resta de les actuacions de millora proposades per FCC Aqualia
per la pròrroga de l’actual contracte, l’empresa de QUINZE DIES NATURALS, a partir de
la data de recepció de la notificació de l’acord d’aquesta pròrroga, per presentar una
memòria amb el detall de les actuacions, que des dels Serveis Tècnics es valorarà la seva
idoneïtat o la substitució per altres actuacions del mateix valor econòmic.
Un cap avaluades i informades favorablement, l’òrgan de contractació procedirà a la seva
aprovació i detall en l’annex al contracte que contindrà les actuacions concretes a
desenvolupar en el període de la pròrroga
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa AQUALIA GESTIÒN INTEGRAL DEL AGUA, SA
per al seu coneixement i per tal que produeixi l’efecte oportú.”

PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del
mes de novembre 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 novembre a celebrar el dia 30 d’aquest mes.
1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions anteriors
2n. Donar compte de la composició de comissions informatives
3r. Donar compte de resolucions de presidència
4t. Aprovació, si s’escau, del conveni de a signar amb l’Institut Català d’Adopcions i
Acolliments per a gestió de l’ICIF – Exp. 764/2018
5è. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció al FEDER per a finançament
de la l’adequació de la Via Verda del Carrilet– Exp. 2645/2018
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del Programa Treball i
Formació 2018- Exp. 2492/2018
7è. Aprovació si s’escau, de la pròrroga en l’execució de les obres d’arranjament de
camins de Deltebre i Roquetes- Exp. 889/2018
8è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda conveni joventut contracte programa plans
locals, exercici 2018 i 2019- Exp. 1780/2018
9è. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de les bases per atorgament d’ajuts
individuals de desplaçament, curs 2018-2019 - Exp. 2673/2018
10è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de modificació dels estatus del Consorci
per la Normalització Lingüística - Exp. 2668/2018
11è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de dissolució del REBE i acceptació del
romanent - Exp. 2599/2018

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.

No es produeixen més informes

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió, sent 13.00 hores
del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària accidental, estenc la
present acta i en dono fe. Certifico.

La secretària accidental,

Vist i plau
La Presidenta,

