
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

SESSIO: 06/2019
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 28 de maig de 2019
HORA: 12.00 h

MEMBRES ASSISTENTS:

Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Daniel Andreu Falcó
Elisabet Zapater Alifonso
Josep Felip Monclus  Benet
Ferran Cid Martí
Roger Avinyó Martí
Lluís Espinach Pegueroles
Joan Pere Gómez Comes

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 Tomàs Royo

Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent

SECRETÀRIA: Rosa Maria Solé Arrufat

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 24 d’abril de 
2019 i, per unanimitat, aproven l’acta 05/2019.

PUNT 2n. Assumptes de comissió de Govern:

Expedients àrea de activació econòmica i turisme

EXPEDIENT 307/2019 - Proposta d’adjudicació del  contracte per a l’execució del 
servei  d’assistència tècnica per a  contractació de l’acció denominada “Estudi per 
diagnosticar i conèixer les necessitats de la indústria manufacturera del Baix Ebre 

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



Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: Estudi per diagnosticar i conèixer les necessitats de la indústria 
manufacturera del Baix Ebre

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71241000-9

Valor estimat del contracte: 25.000,00 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 25.000,00 € IVA%: 5.250,00 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 30.250,00 €

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2019

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________ 17/01/2019
Plec prescripcions tècniques 21/02/2019
Plec de clàusules administratives 21/02/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 04/03/2019
Anunci de licitació 14/03/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 03/04/2019
Acta  de  la  mesa  de  contractació  d'obertura  de  Sobres  «C»  [Si 
escau]

26/04/2019

Informe de valoració tècnica 
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta 
d'adjudicació

4/04/2019

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vista  la  proposta  de  la  Mesa  de 
contractació,  aquesta  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  del  membres  presents, 
ACORDA:

PRIMER. Classificar  les  proposicions  presentades pels  licitadors,  atenent  la  proposta 
duta  a  terme  per  la  Mesa  de  Contractació,  de  conformitat  amb  el  següent  ordre 
decreixent:

Nom de l’empresa Puntuació total
NOTUS 41,55
JORDI ROCA I CARLES 33,48
D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN 
SA

32,64

BALDRICK & MUNITZ SL 25,19
J3B3 ECONOMICS SL 23,69 
BIENESTAR BY CSP 12,93

SEGON. Requerir a NOTUS, 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, present 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, cap 
presentar:



- Escriptura  o  document  de constitució,  els  estatuts  o  l'acte  fundacional,  en  els 
quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 
inscrits,  si  escau,  en  el  Registre  públic  que  correspongui,  segons el  tipus  de 
persona jurídica de què es tracti.

- Que  es  troba  es  troba  al  corrent  del  compliment  de  les  seves  obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

- Documents acreditatius de la solvència:

La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant:
 Documentació acreditativa del volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi 

el contracte. El volum de negocis mínim anual exigit serà, com a mínim,  d'una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte.

La solvència tècnica de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant

  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats dins els últims tres anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. 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.

 Indicació  del  personal  tècnic  o  de  les  unitats  tècniques,  integrades  o  no  en 
l'empresa, participants en el contracte. S’aportaran els títols o les acreditacions 
acadèmiques dels tècnics de l’empresa destinats a l’execució del contracte així 
com  l’experiència  professional  d’aquests  tècnics,  o  les  característiques  i  les 
capacitats mínimes de les unitats tècniques exigides, segons correspongui.

Aquesta  documentació pot  ser  substituïda per la  inscripció en el  Registre Oficial  de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  que acreditarà les condicions 
d’aptitud de l’empresari  quant a la seva personalitat  i  capacitat d’obrar,  representació, 
habilitació  professional  o  empresarial,  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o 
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de no contractar que hagin de constar en aquest. 

- Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.175,00€

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i 
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre 
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.

QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la 
despesa.



EXPEDIENT 309/2019.  Proposta  d’adjudicació del  contracte  per  a  l’execució  del 
servei  d’assistència tècnica per a  contractació de l’acció denominada “Seminaris 
de màrqueting digital” 

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

Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: SEMINARIS DE MÀRQUETING DIGITAL. PROGRAMA 7 
COMARQUES- BAIX EBRE AVANT

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 80522000-9 

Valor estimat del contracte: 10.400,00 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 10.400,00 € IVA%: 2.184,00 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 12.584,00 €

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2019

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________ 05/02/2019
Plec prescripcions tècniques 21/02/2019
Plec de clàusules administratives 21/02/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 04/03/2019
Anunci de licitació 14/03/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 03/04/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» [Si 
escau]

03/05/2019

Informe de valoració tècnica 
Acta  de  la  mesa  de  contractació  d'obertura  de  Sobres  «B»  i 
proposta d'adjudicació

04/04/2019

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vista  la  proposta  de  la  Mesa  de 
contractació,  aquesta  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  del  membres  presents, 
ACORDA:

PRIMER. Classificar  les  proposicions  presentades pels  licitadors,  atenent  la  proposta 
duta  a  terme  per  la  Mesa  de  Contractació,  de  conformitat  amb  el  següent  ordre 
decreixent:

Nom de l’empresa Puntuació total
QUADRANT ALFA 48,10
DALEPH 33,17
CREACTIVITAT 2001 25,57

SEGON. Requerir a QUADRANT ALFA , 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,  present  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,  
cap presentar:

- Escriptura  o  document  de constitució,  els  estatuts  o  l'acte  fundacional,  en  els 
quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 
inscrits,  si  escau,  en  el  Registre  públic  que  correspongui,  segons el  tipus  de 
persona jurídica de què es tracti.

- Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

- Documents acreditatius de la solvència:

La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant:
 Documentació acreditativa del volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi 

el contracte. El volum de negocis mínim anual exigit serà, com a mínim,  d'una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte.

La solvència tècnica de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant

  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats dins els últims tres anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. 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.

 Indicació  del  personal  tècnic  o  de  les  unitats  tècniques,  integrades  o  no  en 
l'empresa, participants en el contracte. S’aportaran els títols o les acreditacions 
acadèmiques dels tècnics de l’empresa destinats a l’execució del contracte així 
com  l’experiència  professional  d’aquests  tècnics,  o  les  característiques  i  les 
capacitats mínimes de les unitats tècniques exigides, segons correspongui.

Aquesta  documentació pot  ser  substituïda per la  inscripció en el  Registre Oficial  de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  que acreditarà les condicions 
d’aptitud de l’empresari  quant a la seva personalitat  i  capacitat d’obrar,  representació, 
habilitació  professional  o  empresarial,  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o 
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de no contractar que hagin de constar en aquest. 

- Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 520,00€

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i 
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre 
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.

QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la 
despesa.”

EXPEDIENT  613/2019.  Proposta  d’adjudicació  del  contracte  per  a  l’execució  de 
l’acció denominada “Assistència tècnica per impulsar la concertació territorial del 
Baix Ebre”. 



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

Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER IMPULSAR LA 
CONCERTACIÓ TERRITORIAL DEL BAIX EBRE

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 73200000-4

Valor estimat del contracte: 27.700,00 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 27.700,00 € IVA%: 5.817,00 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 33.517,00 € 

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2019

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________ 20/03/2019
Plec prescripcions tècniques 21/02/2019
Plec de clàusules administratives 21/02/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 27/03/2019
Anunci de licitació 15/04/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 06/05/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» [Si escau] 17/05/2019
Informe de valoració tècnica 
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta 
d'adjudicació

06/05/2019

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vista  la  proposta  de  la  Mesa  de 
contractació,  aquesta  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  del  membres  presents, 
ACORDA:

PRIMER. Classificar  les  proposicions  presentades pels  licitadors,  atenent  la  proposta 
duta  a  terme  per  la  Mesa  de  Contractació,  de  conformitat  amb  el  següent  ordre 
decreixent:

Nom de l’empresa Puntuació total
Developement people 48,75
Daleph 35,70
Practical Team 15,75

SEGON. Requerir a DEVELOPEMENT PEOPLE, S.L., 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,  present  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:

- Escriptura  o  document  de constitució,  els  estatuts  o  l'acte  fundacional,  en  els 
quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 



inscrits,  si  escau,  en  el  Registre  públic  que  correspongui,  segons el  tipus  de 
persona jurídica de què es tracti.

- Que es troba es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

- Documents acreditatius de la solvència:

La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant:
 Documentació acreditativa del volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi 

el contracte. El volum de negocis mínim anual exigit serà, com a mínim,  d'una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte.

La solvència tècnica de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant

  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats dins els últims tres anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. 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.

 Indicació  del  personal  tècnic  o  de  les  unitats  tècniques,  integrades  o  no  en 
l'empresa, participants en el contracte. S’aportaran els títols o les acreditacions 
acadèmiques dels tècnics de l’empresa destinats a l’execució del contracte així 
com  l’experiència  professional  d’aquests  tècnics,  o  les  característiques  i  les 
capacitats mínimes de les unitats tècniques exigides, segons correspongui.

Aquesta  documentació pot  ser  substituïda per la  inscripció en el  Registre Oficial  de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  que acreditarà les condicions 
d’aptitud de l’empresari  quant a la seva personalitat  i  capacitat d’obrar,  representació, 
habilitació  professional  o  empresarial,  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o 
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de no contractar que hagin de constar en aquest. 

- Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.350,00€

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i 
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre 
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.

QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la 
despesa.

 

EXPEDIENT 622/2019. Proposta d’adjudicació del contracte per a l’execució de 
l’acció denominada “Assistència tècnica per impulsar l’Agència de 
Desenvolupament Local del Baix Ebre” 

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

Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER IMPLUSAR L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 



Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 73200000-4 

Valor estimat del contracte: 22.500,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 22.500,00 € IVA%: 4.725,00  €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 27.225,00 €   

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2019

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________ 20/03/2019
Plec prescripcions tècniques 21/02/2019
Plec de clàusules administratives 21/02/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 28/03/2019
Anunci de licitació 15/04/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 03/05/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» [Si escau] 23/05/2019
Informe de valoració tècnica 
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta 
d'adjudicació

06/05/2019

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vista  la  proposta  de  la  Mesa  de 
contractació,  aquesta  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  del  membres  presents, 
ACORDA:

PRIMER. Classificar  les  proposicions  presentades pels  licitadors,  atenent  la  proposta 
duta  a  terme  per  la  Mesa  de  Contractació,  de  conformitat  amb  el  següent  ordre 
decreixent:

Nom de l’empresa Puntuació total
Developement people 50,00
Notus 30,00

SEGON. Requerir a DEVELOPEMENT PEOPLE, S.L., 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,  present  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:

- Escriptura  o  document  de constitució,  els  estatuts  o  l'acte  fundacional,  en  els 
quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 
inscrits,  si  escau,  en  el  Registre  públic  que  correspongui,  segons el  tipus  de 
persona jurídica de què es tracti.

- Que es troba es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

- Documents acreditatius de la solvència:

La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant:



 Documentació acreditativa del volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi 
el contracte. El volum de negocis mínim anual exigit serà, com a mínim,  d'una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte.

La solvència tècnica de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant

  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats dins els últims tres anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. 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.

 Indicació  del  personal  tècnic  o  de  les  unitats  tècniques,  integrades  o  no  en 
l'empresa, participants en el contracte. S’aportaran els títols o les acreditacions 
acadèmiques dels tècnics de l’empresa destinats a l’execució del contracte així 
com  l’experiència  professional  d’aquests  tècnics,  o  les  característiques  i  les 
capacitats mínimes de les unitats tècniques exigides, segons correspongui.

Aquesta  documentació pot  ser  substituïda per la  inscripció en el  Registre Oficial  de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  que acreditarà les condicions 
d’aptitud de l’empresari  quant a la seva personalitat  i  capacitat d’obrar,  representació, 
habilitació  professional  o  empresarial,  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o 
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de no contractar que hagin de constar en aquest. 

- Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.100,00€

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i 
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre 
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.

QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la 
despesa.

 

EXPEDIENT  632/2019.  Proposta  d’adjudicació  del  contracte  per  a  l’execució  de 
l’acció denominada “Seminaris en habilitats comercials i de gestió” 

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

Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: Seminaris en habilitats comercials i de gestió

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 80522000-9 

Valor estimat del contracte: 8.448,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 8.448,00 € IVA%: 1.774,08 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 10.222,08 €

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2019



A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________ 19/03/2019
Plec prescripcions tècniques 21/03/2019
Plec de clàusules administratives 21/03/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 27/03/2019
Anunci de licitació 15/04/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 03/05/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» [Si escau] 09/05/2019
Informe de valoració tècnica 
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta 
d'adjudicació

06/05/2019

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vista  la  proposta  de  la  Mesa  de 
contractació,  aquesta  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  del  membres  presents, 
ACORDA:

PRIMER. Classificar  les  proposicions  presentades pels  licitadors,  atenent  la  proposta 
duta  a  terme  per  la  Mesa  de  Contractació,  de  conformitat  amb  el  següent  ordre 
decreixent:

Nom de l’empresa Puntuació total
Activa Consultors 23,08
Pitagora Advanced 19,54

SEGON. Requerir a Activa Consultors, 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,  present  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:

- Escriptura  o  document  de constitució,  els  estatuts  o  l'acte  fundacional,  en  els 
quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 
inscrits,  si  escau,  en  el  Registre  públic  que  correspongui,  segons el  tipus  de 
persona jurídica de què es tracti.

- Que es troba es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

- Documents acreditatius de la solvència:

La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant:
 Documentació acreditativa del volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi 

el contracte. El volum de negocis mínim anual exigit serà, com a mínim,  d'una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte.

La solvència tècnica de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant

  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats dins els últims tres anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. 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.

 Indicació  del  personal  tècnic  o  de  les  unitats  tècniques,  integrades  o  no  en 
l'empresa, participants en el contracte. S’aportaran els títols o les acreditacions 
acadèmiques dels tècnics de l’empresa destinats a l’execució del contracte així 
com  l’experiència  professional  d’aquests  tècnics,  o  les  característiques  i  les 
capacitats mínimes de les unitats tècniques exigides, segons correspongui.

Aquesta  documentació pot  ser  substituïda per la  inscripció en el  Registre Oficial  de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  que acreditarà les condicions 
d’aptitud de l’empresari  quant a la seva personalitat  i  capacitat d’obrar,  representació, 
habilitació  professional  o  empresarial,  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o 
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de no contractar que hagin de constar en aquest. 

- Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 399,50€

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i 
es doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre 
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.

QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la 
despesa.”

EXP 294/2019. Licitació del PECT

ANTECEDENTS

1. La Comissió de Govern, en sessió de data 24 d’abril de 2019, va acordar:

PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta duta a 
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:

Nom de l’empresa Puntuació 
total

Notus 100,00
Daniel Ferrer 100,00
Nusos 97,83
Gemma Andreu 67,72

Davant de l’empat entre l’empresa Notus i el Sr. Daniel Ferrer, La Mesa acorda sol·licitar als 
licitadors  que  aportin  la  documentació  dels  punts  que  marquen  els  plecs  d’aquesta 
contractació per als casos de desempat, les empreses aporten la documentació dintre del 
termini establert, la documentació aportada es la següent:

CRITERI NOTUS DANIEL 
FERRER

1r.- L’empresa amb el percentatge més alt de 0%



treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en 
cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de 
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el 
nombre més alt de persones treballadores en inclusió 
en la plantilla.

0%

2n.- L’empresa amb el percentatge inferior   de 
contractes temporals en plantilla de cadascuna de les 
empreses.

28,60% 0%

3r.- L’empresa amb el percentatge superior de dones 
ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 42,90%

0%

La Mesa de contractació, eleva a l’òrgan de contractació, la Comissió de Govern, el següent  
ordre de classificació, per tal que aquest òrgan actuï d’acord amb les disposicions del plec 
de clàusules que regeix la contractació d’aquest servei la vigent normativa de contractes del 
sector públic.

Puntuació total Ordre

Notus 100,00 1

Daniel Ferrer 100,00 2

Nusos 97,83 3

Gemma Andreu 67,72 4

SEGON. Requerir a Notus, 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

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i es 
doni trasllat a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre aquest 
tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.

2. L’acord de la comissió es va notificar als licitadors fent constar que per tractar-se d'un 
acte de tràmit i consegüentment no procedeix la interposició de recursos contra aquest; 
no  obstant  això,  contra  les resolucions i  els actes de tràmit  que decideixin,  directa o 
indirectament,  el  fons  de  l'assumpte,  determinin  la  impossibilitat  de  continuar  el 
procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, de 
conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, podrà interposar el recurs 
potestatiu  de  reposició  que  caldrà  fundar  en  qualsevol  dels  motius  de  nul·litat  i 
anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la citada Llei. 

3. Dins el termini corresponent, en data 08.05.2019 l’empresa DANIEL FERRÉ presenta 
recurs de reposició

4. Amb data 22.05.2019 l’empresa NOTUS presenta al·legacions al recurs de reposició 
presentat per DANIEL FERRÉ

5. Amb data 28 de maig de 2019 es reuneix la mesa de contractació per avaluar el 
contingut del recurs i de les al·legacions:



A)  DANIEL  FERRE  sol·licita  la  suspensió  d’ofici  de  l’execució  de  l’acte  impugnat 
fonamentat en que s’ha prescindit  totalment i  absolutament del procediment legalment 
establert  i  que un cop resolt  l’error  de l’aplicació dels criteris de desempat es torni  a 
emetre resolució d’adjudicació al seu favor

El recurrent fonamenta el seu recurs en el fet d’una incorrecta aplicació dels criteris de 
desempat

B)  NOTUS  sol·licita  la  desestimació  del  recurs  presentat  per  DANIEL  FERRÉ 
fonamentant la seva exposició en una interpretació diferent de l’aplicació dels criteris de 
desempat

C)  A la  vista  del  recurs  i  de  les  al·legacions   presentats,  la  Mesa  de  contractació 
considera:

1. Es va produir per part de la mesa una avaluació incorrecta dels criteris de desempat 
pel fet que es va puntuar de forma incorrecta els resultats obtinguts de l’aplicació dels 
criteris.

2. Analitzat el recurs i les al·legacions, en base al principi d’igualtat i no discriminació de 
l’article 1 de la LCSP, els apartats 1er, 2n i 3er dels criteris de desempat establerts en el  
Plec  de  Clàusules  administratives,  no  resulten  aplicables  al  present  cas.  La  norma 
estableix uns criteris de desempat basats en la comparació de plantilles de les empreses 
licitadores i, en aquest cas, ens trobem davant d’un licitador treballador autònom que no 
disposa de plantilla (no té cap persona contractada, si fos el cas contrari, si que es podria 
dur a terme la comparativa d’acord amb els criteris de l’article 147.2 de la LCSP). Per 
tant, no resulta aplicable aquests criteris de desempat al present cas i el desempat s’ha 
de produir mitjançant sorteig, de caràcter públic, com a forma més ajustada a la legalitat.

Per  tot  l’exposat,  la  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  dels  presents,  adopta  els 
següents ACORDS:

Primer.  Admetre  el  recurs  presentat  per  DANIEL FERRÉ  i  admetre  les  al·legacions 
presentades per l’empresa NOTUS

Segon.  En relació al recurs presentat pel Sr. Daniel Ferrer:

a) Desestimar la impugnació en relació a la nul·litat de ple dret per prescindir totalment i 
absolutament del procediment legalment establert.

L’òrgan de contractació a actuat en tot moment d’acord amb el procediment establert en 
el plecs de clàusules administratives i en la llei 9/2019.

b) Desestimar la petició de suspensió d’ofici l’execució de l’acte impugnat. 

El recurs de reposició no suspèn, en cap cas, els actes recorreguts i no es preveuen que 
es puguin produir perjudicis per a l’administració pel fet que no se suspengui un acte de 
tràmit com el que la part actora impugna.

Posteriorment  a  l’acte  de  tràmit  impugnat  es  produirà  l’acte  que  posa  fi  a  la  via 
administrativa i que igualment pot ser objecte de recurs, per la qual cosa no es produeix 
cap dany irreparable.



Tercer.  Vist l’argument i  la proposta de la mesa de contractació tenint en compte que 
l’aplicació  dels  criteris  està  establerta  per  a  comparar  elements  que  permetin  la 
comparació i  el  fet  que ens ocupa, no són comparables la tipologia d’empresaris per 
poder  aplicar  els  criteris  de  la  forma  que  preveu  els  plecs  i  l’esperit  de  les  normes 
reguladores del contractes del sector públic.

Quart. A proposta de la mesa de contractació es procedeix a determinar que el criteri de 
desempat serà el sorteig. 

El sorteig tindrà lloc en acte públic al despatx de secretaria del Consell Comarcal del Baix 
Ebre el dia 13 de juny de 2019 a les 10.00 hores

Cinquè.  Facultar la Presidenta del Consell Comarcal per tal que resolgui l’adjudicació 
d’acord amb el resultat del sorteig.

Expedients àrea d’Ensenyament

EXPEDIENT  609/2019-  Licitació  de  contracte  de  subministraments  de  menjador 
escolar a les escoles de la Mercè i de Remolins a Tortosa per al curs 2019/2020 i  
següents 

Es deixa pendent per tal de resoldre la problemàtica del finançament

Expedients àrea de Gestió Ambiental

EXPEDIENT 469/2019. Aprovació del Pla de seguretat i salut a l’EDAR de Tivenys

“L’Ajuntament de Tivenys, en la sessió plenària de data 2 de juny de 2010, va acordar 
delegar  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre  les  competències  municipals  relatives  al 
sanejament en alta del municipi.  El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària de 
data 11 de març de 2011, va acceptar la delegació aprovada per l’ajuntament de Tivenys. 

Amb el  sistema de tractament implantat a l’EDAR,  no s’assoleix un efluent que doni 
compliment  als  límits  legals  establerts.  Aquest  fet  comporta  que  actualment  les 
instal·lacions no estiguin operatives i es transporti diàriament l’aigua que entra a l’EDAR a 
l’Estació  de  bombament  EB1E  del  sistema  de  sanejament  de  Tortosa,  per  al  seu 
tractament, mitjançant camió cisterna.

Per donar una solució a les mancances del sistema de sanejament de Tivenys, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre com a ens gestor del sistema de sanejament, va iniciar diferents 
actuacions  entre  les  quals  està  inclosa  la  construcció  d’un  nou  col·lector  en  alta  de 
l’efluent de l’EDAR segons “Projecte constructiu de la solució d’adequació de l’abocament  
de l’efluent de l’EDAR de Tivenys”. Aquest projecte està dividit en:

 Fase  I:  tram  col·lector  EB2  fins  el  riu  Ebre que  permetrà  parar 
l’abocament amb camió cisterna i provisionalment l’abocament directe al 
riu, fent un pretractament previ d’eliminació de residus.

 Fase II: tram col·lector EDAR fins EB2 que permetrà un cop realitzada la 
modificació de l’EDAR abocar al riu Ebre, l’abocament de l’aigua tractada 
de l’EDAR



La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 18 de 
febrer de 2019, va aprovar inicialment el “Projecte constructiu de la solució d’adequació 
de l’abocament de l’efluent de l’EDAR de Tivenys” i es va fer públic per al coneixement 
general el 4/03/2019.

La Comissió de Govern va acordat també encarregar l’execució de l’obra a l’empresa 
AQUALIA,  SA,  com  empresa  adjudicatària  del  contracte  “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.  Aquest 
contracte preveu que l’empresa adjudicatària  haurà de realitzar les actuacions que en 
concepte de millora del sistema li encomani el Consell Comarcal del Baix Ebre d’acord 
amb les instruccions i el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Les actuacions en 
concepte de millores poden consistir en l’execució d’obres, subministraments o serveis

L’actuació objecte d’aquest acord es financia per l’ACA com a millora del servei.
En data 16/05/2019 AQUALIA, S.A. presenta al registre del Consell Comarcal del Baix 
Ebre informe del Coordinador de Seguretat i Salut Miquel Angel Albacar Damian al Pla de 
Seguretat i Salut, elaborat en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta com 
annex al “Projecte constructiu de la solució d’adequació de l’abocament de l’efluent de  
l’EDAR de Tivenys”.

A l’esmentat informe que s’adjunta com annex 1 es fa constar:

 Que l’indicat Pla ha estat redactat per l’empresa contractista.
 Que el  Pla  de seguretat  i  salut  al  que es  refereix  aquest  informe reuneix  les 

condicions  tècniques i formals mínimes requerides pel R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre.

 A l’informe també s’adverteix que, d’acord al que s’estableix a l’article 7.4 del R.D. 
1627/1997,  qualsevol  modificació  que  es  pretengui  introduir  per  l’empresa 
contractista  al  Pla  de seguretat  i  salut  requerirà   un nou  informe exprés   del 
coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  en  fase  d’execució,  i  s’haurà  de 
sotmetre al mateix tràmit d’aprovació.

 El Pla de seguretat i salut, un cop aprovat, haurà d’estar a l’obra en poder del 
contractista o persona que el representi a disposició permanent de qui intervingui 
en l’execució de l’obra, dels representants dels treballadors, del coordinador, de la 
direcció facultativa, del personal i serveis de prevenció, de la Inspecció de Treball i 
Seguretat  Social  i  dels  òrgans  tècnics  en  aquesta  matèria  de  la  comunitat 
autònoma.

D’acord amb el que estableix l’article 7.2 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre en 
el  cas  d’obres  de  les  Administracions  públiques,  el  Pla  de  seguretat  i  salut,  amb el 
corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut s’elevarà per la seva 
aprovació a l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.

Vist l’informe favorable al Pla de seguretat i salut del “Projecte constructiu de la solució  
d’adequació de l’abocament de l’efluent de l’EDAR de Tivenys” signat pel coordinador de 
Seguretat i Salut Miquel Angel Albacar Damian, la Comissió de Govern, com a òrgan de 
contractació, per unanimitat dels presents, adopta els següents ACORDS:

Primer. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Projecte constructiu de la solució  
d’adequació de l’abocament de l’efluent de l’EDAR de Tivenys” signat pel coordinador de 
Seguretat i Salut Miquel Angel Albacar Damian,



Segon. Autoritzar al contractista iniciar les obres del nou col·lector en alta de l’efluent de 
l’EDAR de Tivenys.

Expedients àrea de Governació

EXPEDIENT 947/2019. Licitació de contracte de subministrament de paper DINA4

Aprovació de plecs i contractació del servei de l’acció denominada “Subministrament de 
paper blanc DIN A4”.

S’aprova  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a  l’execució  del  servei 
d’assistència  tècnica  per  a  contractació  de  l’acció  denominada  “Subministrament  de 
paper blanc DIN A4”., per procediment obert  simplificat abreujat i  amb assenyalament 
d’un únic criteri de valoració de les ofertes.

Per  mitjà  del  present  anunci  s'efectua convocatòria  del  procediment  obert,  atenent  a 
l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, conforme a 
les següents dades:

Objecte del Contracte:

a) Tipus: Subministrament
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Subministrament de paper DIN A4”.
c) Divisió per lots: No. 
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 3 anys

Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat abreujat
c) Criteris d’adjudicació: criteri preu

Valor estimat del contracte: 6.840,00 IVA exclòs

Pressupost base de licitació: 6.840,00 euros, més IVA

EXP 1042/2019 - Aprovació, si s’escau, del pagament de les despeses judicials de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre 

El gerent del Consell Comarcal, INFORMA:
Liquidació de part de les costes judicials en el procediment de recurs 1/4427/2016 contra 
el RD 1/2016 de revisió de plans hidrològics, del que el Consell Comarcal del Baix Ebre 
es part demandant.
El ple del Consell Comarcal, en data de 18 de març de 2016 acorda la impugnació de 
l’esmentat  Reial  Decret  i  apodera  als  lletrats  Francisco  Espinal  Trias  i  altres  i  a  la 
procuradora Núria Suñé Peremiquel.
El Consell Comarcal del baix Ebre, juntament amb altres entitats públiques de les Terres 
de l’Ebre, van interposar recurs contenciós administratiu contra el RD 1/2016, de 8 de 
gener,  pel  que  s’aprova  la  revisió  dels  plans  hidrològics  de  diferents  demarcacions 
hidrogràfiques, entre elles la de l’Ebre. 
El recurs contenciós es segueix davant la Sala cinquena del contenciós administratiu del 
Tribunal Suprem, en recurs ordinari núm. 4427/2016.



En data d’11 de març de 2019 es resolt el recurs presentat de manera desfavorable a les 
pretensions dels demandants, imposant les costes judicials. 
Per provisió de la Lletrada de l’Administració de 9 de maig de 2019, es taxen les costes, 
consistents en la minuta d’honoraris del Lletrat de l’Estat per la quantitat de quatre mil 
euros (4.000 €).
El gerent informa que,
Atès que consta atorgada la representació per procedir a formar part  de la  demanda 
d’impugnació del Reial Decret 1/2016 de revisió del plans hidrogràfics.
Atès que consta la sentència desfavorable amb la condemna en costes de la mateixa.
Atès que s’ha practicat la taxació de les costes, per la Lletrada de l’Administració.
Atès que el repartiment de les costes entre les diferent administracions demandants és de 
dos-cents deu euros amb cinquanta-dos cèntims (210,52 €)
S’ha  de  procedir  a  l’assumpció  de  l’obligació  i  fe  efectiu  el  pagament  de  la  part  
corresponent de la taxació de les costes judicials

La Comissió de Govern, per unanimitat, acorda donar la conformitat al pagament

PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del mes 
de maig de 2019

Els assistents assessoren a la Presidència en la confecció de l’ordre del dia de la sessió 
plenària ordinària que ha de tenir lloc el proper divendres dia 31 de maig i que són els  
següents:

1r.  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

2n. Donar compte de resolucions de presidència 

3r.  Aprovació, si s’escau,  l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i la Creu Roja per a la instal·lació i la seva atenció d’urgències de 350 
terminals del Servei de Teleassistència Domiciliària. Exp. 951/2019

4t.  Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb Fundació Bancària la Caixa per a la 
col·laboració  per  afavorir  el  desenvolupament  de  les  diverses  activitats  de  caràcter 
cultural i social , especialment el Projecte Tiquet Fresc. Exp. 953/2019

5è.   Aprovació, si  s’escau, del model de conveni a signar amb les Entitats Municipals 
descentralitzades de la  comarca del  Baix  Ebre per a desenvolupament  del  programa 
d’ocupació ENFEINA’T. Exp. 1053/2019

6è.  Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la subvenció per a l’operació via verda del 
Carrilet de la  convocatòria procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER). Exp. 2645/2018

7è.  Aprovació, si s’escau, de la ratificació de  la sol·licitud al Departament de Territori i 
Sostenibilitat  per  la  subvenció  a ens  locals  de  Catalunya  per  al  desenvolupament 
d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020.  Exp. 
803/2019

8è.  Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments i EMD de la comarca 
per  regular  l’atorgament  d’una  subvenció  directa  que  s’ha  de  destinar  únicament  i 
exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal.  Exp. 
1049/2019



9è.  Aprovació, si s’escau, inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts per alumnes que assisteixin a llars d’infants, públiques o privades de la 
comarca del Baix Ebre, curs escolar 2019/2020. Exp. 1053/2019

10è.  Aprovació, si s’escau, del conveni a signar entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les condicions en què es durà a 
terme  el  finançament  dels  treballs  per  a  la  finalització  de  la  redacció  del  projecte 
constructiu  «Sanejament  i  depuració  dels  nuclis  d'Aldover  (TM  Aldover)  i  Xerta  (TM 
Xerta)». Exp. 468/2017

11è.  Aprovació, si s’escau, del conveni a signar entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les condicions en què es durà a 
terme  el  finançament  dels  treballs  per  la  finalització  de  la  redacció  de  l’estudi 
«Alternatives de  sanejament i depuració de les urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de 
Mar  i  el  nucli  de  l'Almadrava  (TM Vandellòs  i  l'Hospitalet  de  l'Infant).  Fase  I».  Exp. 
469/2017

12è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar signar entre l’Agència Catalana de l’Aigua 
i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les condicions en què es 
durà a terme el  finançament dels treballs per la  finalització de la  redacció de l’estudi 
«Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del municipi». Exp. 470/2017

13è.  Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al model bàsic d’assistència de la Diputació de 
Tarragona per a la implantació de la funció interventora limitada prèvia per a despeses i 
obligacions. Exp. 623/2019

14è. Aprovació, si s’escau, del Pla Economicofinancer per als exercicis 2019-2021. Exp. 
1050/2019

15è. Donar compte de la resolució de presidència d’aprovació de la 3a modificació del 
pressupost de l’exercici 2019. Exp. 851/2019

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 se’n produeixen

I atès que no hi ha més assumptes per tractar s’aixeca la sessió essent les 14.00 hores 
del mateix dia del seu inici
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