
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

SESSIO: 03/2019 - extraordinària
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA:  11 de març de 2019 – 2a convocatòria
HORA: 12.00 h

MEMBRES ASSISTENTS:

Sandra Zaragoza Vallés – Presidenta
Daniel Andreu Falcó
Josep Felip Monclus  Benet
Ferran Cid Martí
Roger Avinyó Martí

SECRETÀRIA: Rosa Maria Solé Arrufat

ORDRE DEL DIA

PUNT  1r  .  Assumptes  de  Comissió  de  Govern:  Expedients  àrea  d’activació 
econòmica i turisme

A) Expedient 306-2019 Assessorament Micorempreses

Aprovació  de  plecs  i  contractació  del  servei  de  l’acció  denominada  “Programa 
d’assessorament integral per a microempreses i pimes”. 

S’aprova  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a  l’execució  del  servei 
d’assistència  tècnica  per  a  contractació  de  l’acció  denominada  “Programa 
d’assessorament integral  per a microempreses i  pimes”., per procediment obert  i  amb 
assenyalament de diversos  criteris de valoració de les ofertes.

Objecte del Contracte:

a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Programa d’assessorament integral 
per a microempreses i pimes”.
c) Divisió per lots: No. 
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 9 mesos

Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs

Valor estimat del contracte: 58.100,00 IVA exclòs

Pressupost base de licitació: 58.100,00 euros, més IVA



B) Expedient 307-2019 Estudi necessitats industria manufacturera

Aprovació de plecs i contractació de l’acció denominada “Estudi per diagnosticar i 
conèixer les necessitats de la indústria manufacturera del Baix Ebre”. 

S’aprova  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  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”, per procediment 
obert i amb assenyalament de diversos  criteris de valoració de les ofertes.

Objecte del Contracte:

a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Estudi per diagnosticar i conèixer les 
necessitats de la indústria manufacturera del Baix Ebre”.c) Divisió per lots: No. 
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 9 mesos

Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs

 Valor estimat del contracte: 25.000,00 IVA exclòs

Pressupost base de licitació: 25.000,00, més IVA

C) Expedient 308-2019 Assistència tècnica Cicloturisme 

aprovació de plecs i contractació de l’acció denominada “Assistència tècnica per 
implementar  un pla  d’acció per consolidar  el  Baix  Ebre com una destinació de 
cicloturisme de referència”. 

Aprovació del  plec de clàusules administratives particulars per a l’execució del  servei 
d’assistència tècnica per a  contractació de l’acció denominada “Assistència tècnica per 
implementar  un  pla  d’acció  per  consolidar  el  Baix  Ebre  com  una  destinació  de 
cicloturisme  de  referència”,  per  procediment  obert  i  amb  assenyalament  de  diversos 
criteris de valoració de les ofertes.

Objecte del Contracte:

a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Assistència tècnica per implementar 
un pla d’acció per consolidar el Baix Ebre com una destinació de cicloturisme de 
referència”.
c) Divisió per lots: No. 
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 9 mesos



Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs

Valor estimat del contracte: 31.650,00 IVA exclòs

Pressupost base de licitació: 31.650,00 més IVA

D) Expedient 309 - 2019 Seminaris marqueting digital

Aprovació de plecs i contractació de l’acció denominada “Seminaris de màrqueting 
digital”. 

S’aprova  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a  l’execució  del  servei 
d’assistència tècnica per a contractació de l’acció denominada “Seminaris de màrqueting 
digital”., per procediment obert i amb assenyalament de diversos  criteris de valoració de 
les ofertes.

Objecte del Contracte:

a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Contractació de l’acció denominada “Seminaris de màrqueting digital”.
c) Divisió per lots: No. 
d) Lloc d’execució: comarca del Baix Ebre
e) Termini d’execució: 9 mesos

Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: diversos criteris detallats als plecs

Valor estimat del contracte: 10.400,00 IVA exclòs

Pressupost base de licitació: 10.400,00, més IVA

I no havent  més assumptes per tractar,  la Presidenta aixeca la sessió a les 13.00 
hores del mateix dia de l’inici. En prova de conformitat signa la secretària, que en dona 
fe del contingut, amb el vistiplau de la Presidenta.
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