
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

SESSIO: 05/2019
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA:  24 d’abril de 2019
HORA: 12.00 h

MEMBRES ASSISTENTS:

Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
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

EXCUSATS:

Daniel Andreu Falcó

SECRETÀRIA: Sra. Olga Pardo Ferreres, en substitució de la  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 26 de maç 
de 2019 i per unanimitat aproven l’acta 04/2019

PUNT 2n.  Assumptes de Comissió de Govern:

Expedients àrea d’activació econòmica i turisme

EXPEDIENT  306/2019  Licitació  del  contracte  de  serveis  del  programa 
d’assessorament integral per a microempreses i pimes – Programa 7 comarques

La puntuació obtinguda en el procés de licitació ha estat la següent:



Oferta Econòmica Puntuació Tècnica Total
Activa Consultors 4,55 43,5 48,05
Daleph 4,90 22,68 27,58
Finnova 5,00 8,96 13,96
Fundació URV 4,55 27,93 32,48

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

Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: Programa d’assessorament integral per a microempreses i 
pimes.

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 73200000-4

Valor estimat del contracte: 58.100,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 58.000,00 € IVA%: 12.200,01 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 70.301,00 €

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 13/03/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 01/04/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» 09/04/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta 
d'adjudicació

02/04/2019

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
Activa Consultors 48,50
Daleph 27,58
Finnova 13,96
Fundació URV 32,48



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 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 2.745,00€

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 308/2019  Licitació del contracte de serveis de l’assistència tècnica 
per a implementar un pla d’acció per consolidar el Baix Ebre com a destinació de 
cicloturisme de referència – Programa 7 comarques 

La puntuació obtinguda en el procés de licitació ha estat la següent:

Oferta Econòmica Puntuació Tècnica Total
Despatx Capellà 
Ballbé 4,39 32,78 37,17
UTE Cicloturisme 
Baix Ebre 4,33 31,13 35,46
Baldrich & Munitz 4,89                        22,60 27,49
Bikefrindly 4,72 16,60 21,32
We Question 4,83 15,60 20,43
Expertus 5,00 12,73 17,73

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

Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: Assistència tècnica per implementar un pla d’acció per 
consolidar el Baix Ebre com una destinació de cicloturisme de referència. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 75125000-8 

Valor estimat del contracte: 31.650,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 31.650,00 € IVA%: 6.646,50 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 38.296,50 €

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] 16/04/2019
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
Despatx Capellà Ballbé 37,17
UTE Cicloturisme Baix Ebre 35,46
Baldrich & Munitz 27,49
Bikefrindly 21,32
We Question 20,43
Expertus 17,73

SEGON Requerir a Despatx Capellà Ballbé, 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 1.532,50€

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.”

EXPEDIENT  294/2019  CONTRACTE  DE  SERVEIS  -  ASSISTÈNCIA  TÈCNICA 
EXTERNA PER AL PECT - PROGRAMA DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL EBRE 
BIOSFERA

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

Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: Suport Extern a la Coordinació Tècnica,  Econòmica, 
Comunicativa i a l’Avaluació en el marc al Projecte d’Especialització i Competitivitat 
Territorial PECT EbreBiosfera 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 79411000-8 

Valor estimat del contracte: 60.000,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 60.000,00 € IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 72.600,00 €

Durada de l'execució: 30 mesos

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm.

Proposta  de  contractació  del  Servei 
________

01/03/2019

Plec prescripcions tècniques 14/03/2019
Plec de clàusules administratives 14/03/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 18/03/2019
Anunci de licitació 19/03/2019
Acta  de  la  mesa  de  contractació 
d'obertura de Sobres «A»

05/04/2019

Acta  de  la  mesa  de  contractació 
d'obertura de Sobres «C» [Si escau]
Acta  de  la  mesa  de  contractació 
d'obertura  de  Sobres  «B»  i  proposta 
d'adjudicació

08/04/2019



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 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 
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% 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, 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 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.

El licitador ha de presentar còpia dels comptes anuals o documentació anàloga 
per la qual es pugui acreditar el volum de negocis i  una declaració indicant el 
volum de negocis global de la empresa.

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

a)  Acreditació  de  projectes  realitzats  de  característiques  similars,  tipus  assistència 
tècnica,  seguiment  de  projectes  amb  finançament  europeu,  consultories  d’àmbit 
empresarial, .......

El licitador ha de presentar la següent documentació justificativa:

- Còpia del contracte o document similar si es tracta de projectes realitzats en 
l’àmbit privat

- Certificat  emès  per  l’Administració  corresponent   si  es  tracta  de  projectes 
realitzats en l’àmbit públic

b) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en 
particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte així com dels 
tècnics encarregats directament de la mateixa. 

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 2.550,00€

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.”

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

Els  consellers  presents  coneixen  l’ordre  del  dia  de  la  propera  sessió  plenària  i 
comenten els diferents punts entre ells.

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

2n. Donar compte de resolucions de presidència 

3r.  Aprovació,  si  s’escau,  de  l’Addenda  de  modificació  per  a  l’any  2019  del 
Conveni  d’encàrrec  de  gestió  entre  l’Agència  Catalana  del  Consum  de  la 
Generalitat al Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la realització d’actuacions 
en matèria de consum. Exp. 662/2019

4t.  Aprovació, si s’escau, de l’Acceptació de la delegació de competències per a 
la gestió del servei  de neteja viària de l’Ajuntament de Roquetes i encàrrec de 
gestió al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-, 
ens instrumental del Consell comarcal del Baix Ebre. Exp. 448/2019

5è.   Aprovació,  si  s’escau,  dels  costos dels  serveis  de  recollida,  transport  i 
tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius a partir per 
a l’exercici 2019. Exp. 818/2019

6è.  Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat a una treballadora. 
Exp. 791/2019

7è.  Aprovació, si  s’escau, de la modificació dels preus tarifats del  procés de 
preparació i valoració d'adopció internacional, i informes seguiment postadoptiu 
aprovats per acord plenari de data 20 de desembre de 2013. Exp. 774/2019

8è. Donar compte de la resolució de presidència de l’aprovació de la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2018. Exp. 755/2018

9è. Propostes d’urgència

10è. Torn obert de control, precs i preguntes

PUNT 4r.  Informes de Presidència i dels senyors consellers de les actuacions 
realitzades per compliments de la representació del consell Comarcal del baix 
Ebre en els diferents òrgans i organismes d’altres administracions públiques. 
  



Es va fer la proposta  de fer un canvi de data de les comissions informatives del mes 
de maig, i  es va proposa passar del dia 27 de maig al 28 de maig. 

Aquest canvi es parlaria  també  per la propera junta de portaveus . 

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 13.00hores 
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.

SIGNAT DIGITALMENT
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