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Informe justificatiu per l’atorgament d’una tercera i última pròrroga del contracte de serveis per
a l’execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta
S’emet informe justificatiu d’acord amb el que està previst a l’article 159.1.1 de la Llei 5/2017,
de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades i sobre emissions de diòxid
de carboni.
Per Acord de Govern de data 4 de març de 1997 pel qual es ratifica l’Acord del Consell General
del Consorci per a la navegació i promoció turística del riu Ebre, de data 20 de desembre de
1996 de dissolució d’aquest Consorci i l’absorció d’aquest a favor de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, assumeix, aquest organisme, les funcions de
gestió i conservació del riu Ebre, l’explotació del servei de navegació i el foment d’actuacions
destinades a afavorir l’ús turístic i de lleure del riu.
Per garantir la navegabilitat del riu Ebre s’ha de dur a terme un desplegament de serveis per
al manteniment de la via navegable. Inclou el canal de navegació, els elements de
senyalització, el manteniment dels embarcadors, així com una atenció directa als usuaris de
la via navegable.
Cada any la temporada de navegabilitat al riu Ebre (des d’Ascó fins a Amposta) s’inicia per
Setmana Santa i finalitza el primer cap de setmana de novembre. Per tal d’assegurar que el
servei objecte d’aquest contracte funcioni amb totes les garanties i mesures de seguretat per
als usuaris de la via navegable, es fan necessàries un seguit d’actuacions al canal navegable
abans d’iniciar la temporada de navegabilitat, és per aquest motiu que es fa necessari
prorrogar el contracte adjudicat ja que els terminis per tramitar un nou contracte d’aquestes
característiques impliquen que no es pugui assegurar la continuïtat en la prestació del servei
amb totes les garanties i mesures de seguretat a 1 de gener de 2020.
En data 9 de març de 2015 es va adjudicar el contracte de serveis per a l’execució del
manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta (ref. 009/2014) a la UTE
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA; AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, SAU Y SERVIDEL, SAU (UTE NAVEGABILITAT EBRE). L’execució
d’aquest contracte es va iniciar en data 20 d’abril de 2015 i finalitzava el 31 de març de 2018,
amb previsió d’una pròrroga de 36 mesos. Tal com es pot comprovar, el contracte es va
formalitzar amb anterioritat a l’aprovació de la Llei 5/2017, de 28 de març.
La direcció de l’IDECE va proposar una primera pròrroga del contracte des de l’1 d’abril de
2018 fins al 31 de desembre de 2018. L’empresa ACSA OBRAS E Infraestructuras, SA,
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU I SERVIDEL, SAU UNIÓN
TEMPORAL D’EMPRESES (UTE NAVEGABILITAT EBRE), va donar la seva conformitat per
prorrogar des de l’1 d’abril fins a 31 de desembre de 2018 el contracte referenciat
anteriorment.
Abans de finalitzar aquesta primera pròrroga des de la direcció de l’IDECE es proposa una
segona pròrroga d’un any a començar a comptar des del dia 1 de gener de 2019 fins al 31 de
desembre de 2019. L’empresa ACSA OBRAS E Infraestructuras, SA, AQUAMBIENTE
SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU I SERVIDEL, SAU UNIÓN TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE NAVEGABILITAT EBRE), efectivament hi està d’acord ja que presenta
en data 5 de novembre escrit sol.licitant la pròrroga d’un any.

Abans de finalitzar la segona pròrroga des de la direcció de l’IDECE es proposa una tercera i
última pròrroga d’un any a començar a comptar des del dia 1 de gener de 2020 fins al 31 de
desembre de 2020. L’empresa ACSA OBRAS E Infraestructuras, SA, AQUAMBIENTE
SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU I SERVIDEL, SAU UNIÓN TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE NAVEGABILITAT EBRE), efectivament hi està d’acord ja que presenta
en data 29 d’octubre escrit sol.licitant la pròrroga d’un any
Pels motius abans esmentat es fa necessària una tercera i ùltima prorroga per tal de poder
assegurar la continuïtat amb la prestació del servei des del dia 1 de gener de 2020 fins al 31
de desembre de 2020.
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