
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

SESSIO: 07/2019
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 14 de juny de 2019
HORA: 12.00 h

MEMBRES ASSISTENTS:

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

ALTRES ASSISTENTS:  

Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homes

Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent

SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r . Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Els membres de la Comissió coneixen l’acta 06/2019, corresponent a la sessió de data 
28 de maig de 2019, i, per unanimitat dels presents, aproven el document

PUNT 2n.  Assumptes de Comissió de Govern:

Expedients àrea serveis a les persones

- Proposta de classificació d’ofertes del contracte de serveis d’assistència 
psicològica al SIAD.  Exp. 496/2019

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

Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: ASSISTÈNCIA I ASSESORAMENT EN MATÈRIA 
PSICOLÒGICA A DONES 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 85312320-8

Valor estimat del contracte: 16.675,00 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 725,00 € 
mensuals

IVA%: 21%



Durada de l'execució: : fins 30.06.2021 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________ 10/04/2019
Plec prescripcions tècniques 17/04/2019
Plec de clàusules administratives 17/04/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 18/04/2019
Anunci de licitació 09/05/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 27/05/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» [Si escau] 06/06/2019
Informe de valoració tècnica 
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta 
d'adjudicació

31/05/2019

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
FUNDACIÓ INFÀNCIA I FAMÍLIA 93,00

SEGON. Requerir a FUNDACIÓ INFÀNCIA I FAMILIA , 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.

- Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 833,00 €

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.



Expedients àrea d’Ensenyament

- Donar  compte  de  les  resolucions  del  TCCCSP  del  recursos  contra 
adjudicació dels lot 5 i 6 i adjudicar

LOT 5

ANTECEDENTS

1. La Comissió de Govern, òrgan de contractació, en sessió de data 22 d’octubre de 
2018  adopta els següents ACORDS:

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

LOT ORDRE EMPRESA PUNTUACIÓ
5 1 JOCAR BUS, SL 94,00

2 HIFE 93,42

SEGON. D’acord amb la clàusula 20.2 de PCAP, a la vista de la proposta d’adjudicació 
formulada per la Mesa, es requereix a les empreses situades com a primera en l’ordre de 
cada lot per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell  
en què hagués rebut el  requeriment, presenti  la documentació a què es fa esment a 
continuació 

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que la Mesa  emeti Informe-proposta i es doni 
trasllat a la Comissió de Govern, com a òrgan de contractació, per resoldre sobre aquest  
tema.”

2.  En data 7 de novembre de 2018, l’empresa JOCAR BUS, SL presenta el registre 
del Consell Comarcal del Baix Ebre la documentació requerida. L’anotació al registre 
correspon al número 2018-E-RC-6920 i en la mateixa data realitza l’ingrés en efectiu 
de la garantia definitiva per import de 2.091,52 €.

3. L’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES interposa recurs especial en 
matèria de contractació contra l’acord de la Comissió de Govern de data 22.10.2018, 
de proposta de classificació d’ofertes.

4.  La Comissió de Govern, òrgan de contractació, en sessió de data 19 de novembre 
de de 2018  adopta els següents ACORDS

Segon. Respecte el LOT 5, a la vista del recurs presentats per l’empresa LA HISPANO DE 
FUENTE EN SEGURES,  vista  la  petició  de  suspensió  de  l’adjudicació,   la  Mesa  de 
contractació  ha proposat a l’òrgan de contractació que atengui la petició de l’empresa 
recurrent per tal d’evitar perjudicis econòmics de difícil reparació per la qual cosa s’acorda 
la  SUSPENSIÓ de l’adjudicació del  LOT 5 fins que es  produeixi  el  pronunciament  del 
TCCSP respecte el recurs presentat..



5. En data 9 de maig de 2019, el Tribunal català de contractes del sector públic emet 
la resolució 127/2019, corresponent al recurs N-2018-310 presentant per l’empresa LA 
HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA contra l’acord de la Comissió de Govern de 
data 22.10.2018, de proposta de classificació d’ofertes,  per la qual DESESTIMA el 
recurs i AIXECA la SUSPENSIÓ

6. La secretària informa que la documentació presentada per l’empresa JOCAR BUS, 
SL en data 07.11.2018, correspon a la sol·licitada mitjançant acord de la Comissió de 
Govern de data 22.10.2018.

Un cop aixecada  la  suspensió  i  desestimat  el  recurs,  la  Comissió  de Govern  per 
unanimitat dels presents 

Primer. Adjudicar el següent lot a:

LO
T

EMPRESA PREU € DIA

5 JOCAR BUS, SL 236,33

DURADA:
Curs 2019-2020. Íntegre 
Curs 2020-2021. Íntegre 
Els  cursos  2021-2022  i  2022-2023  caldrà  acordar  de  forma  expressa  la  pròrroga 
corresponent

PREU LOT DIA: 236,33€ més IVA 

VEHICLES: detallats a l’oferta

RUTA LOT 5:
LOT 5 – EL PERELLÓ

Ruta 16: Rasquera - Institut Blanca d'Anjou Institut Blanca d'Anjou El Perelló

Segon. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura del contracte que tindrà 
lloc un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la data de recepció de la notificació 
d’aquest acord per part del licitadors.

LOT 6

ANTECEDENTS

1. La Comissió de Govern, òrgan de contractació, en data 19 de novembre de 2018, 
va adoptar els següents ACORDS:

Primer......

Segon....

Tercer. Respecte el LOT 6, atès que no s’ha presentat la garantia definitiva per part del licitador 
requerit,  s’entén  que  el  licitador  JAIME  CARRERA,  SA  ha  retirat  la  seva  oferta, 
conseqüentment, es procedeix a exigir-li l import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat.



El  plec de clàusules,  en la  clàusula  5.2  disposa que el pressupost         base         de         licitació, que 
s’estima en 4.413.488,58 €, és el  valor  màxim dels contractes durant el període inicial de tres 
cursos escolars, el qual aquest és indiscutible i no admet cap prova d’insuficiència. Atès que 
el contracte es licita per LOTS, el pressupost base de licitació del LOT 6 és 448.020,63, l‘import 
de la penalitat se xifra en 13.440,62 €.

L’article  150,  últim  paràgraf,  de  la  Llei  9/2017,  de 8  de novembre  disposa que  en  aquest 
supòsit, se procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en 
que hagin quedat classificades les ofertes. Conseqüentment, es sol·licita al licitador JOCAR 
BUS, SL, la següent document relacionada amb el LOT 6:

A) Documents  justificatius  conforme es  troba al  corrent  del  compliment  d’obligacions 
tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social:  JA APROTAT  EN  ALTRES  LOTS  –  NO  CAL 
TORNAR A PORTAR

B) Documentació acreditativa de l’habilitació professional del personal conductor que es 
destinarà al present contracte. Caldrà aportar el següents documents de cada un dels  
conductors adscrits: 

-Carnet de conduir 
-Certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència 
-Certificat d’aptitud professional que atorga la Direcció General de Transports i Mobilitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

C)  no procedeix

D) no procedeix

E) Dipòsit de la garantia

Ha de constituir  una garantia  definitiva  equivalent  al  5% de l’import  d’adjudicació en 
còmput  anual  d’acord amb l’article 107.1 de la LCSP.  Preu adjudicació a  efectes de 
garantia: preu dia x 177 dies

Tercer. Realitzats els tràmits anteriors, que la Mesa  emeti Informe-proposta i es doni trasllat a  
la Comissió de Govern, com a òrgan de contractació, per resoldre sobre aquesta adjudicació, si  
s’escau.

Quart. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

Cinquè. Designar com a responsable del  contracte a la tècnica d’ensenyament del  Consell 
Comarcal.

Sisè. Notificar l'adjudicació a tots els licitadors, i citar els adjudicataris  per a la signatura del 
corresponent contracte que tindrà lloc el dia 28 de desembre.

Setè. Comunicar als adjudicataris dels lots que, un cop formalitzat el contracte, la prestació del 
servei s’iniciarà el dia 8 de gener de 2019.

Vuitè.  Facultar  la  Presidenta  del  Consell  per  a  la  signatura  dels  contractes  i  de  tots  els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord

2. En data 14.12.2018, el Tribunal Català de Contractes del sector Públic comunica al 
Consell Comarcal del Baix Ebre que  ha iniciat l'expedient número N-2018-342 per a la 
resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat pel senyor Jaime 
Carrera Saura, en nom i representació de l’empresa JAIME CARRERA, SAU, contra 
l'acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 19 de 



novembre de 2018, pel qual s'exclou l'empresa recurrent del contracte del servei de 
transport escolar de la comarca del Baix Ebre (lot 6), i s'adjudica el lot 1, 2, 3, 4, 7 i 8, i 
se suspèn el lot 5 (exp. núm. 1754/2018). 

3.  En data 17.12.2018, l’empresa JOCAR BUS, SL aporta la documentació requerida 
per acord de data 19.11.2018, la notificació del qual la va rebre en data 04.12.2018. 
Prèviament,  en  data  10.12.2018  va  dipositar  la  garantia  definitiva  per  import  de 
6.194,92 €.
Segon  informe  de  secretaria,  la  documentació  es  va  aportar  dins  el  termini 
corresponent establert en el PCAP i l’import de la garantia dipositada és correcte 

3.  En  data  17.12.2018, la  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  dels  membres 
presents, adopta els següents ACORDS:

Primer.  Respecte  el  LOT  6,  a  la  vista  del  recurs  presentats  per  l’empresa  JAIME 
CARRERA, SA, vista la petició de suspensió de l’adjudicació que la recurrent presenta al 
TCCSP i la proposta de la Mesa de contractació  s’acorda la SUSPENSIÓ de l’adjudicació 
del LOT 6 fins que es produeixi el pronunciament del TCCSP respecte el recurs presentat.

Segon. Emetre informe amb l’enumeració succinta dels fets, les disposicions aplicables, la 
motivació de la decisió adoptada i altres al·legacions.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  licitadores  del  LOT  6  i  trametre  la 
documentació requerida pel TCCSP.

4.  En data 30.05.2019 el  Tribunal Català de Contractes del Sector públic emet la 
resolució 170/2019, en relació al recurs N-2018-342 del recurs especial en matèria de 
contractació interposat pel senyor Jaime Carrera Saura, en nom i representació de 
l’empresa  JAIME  CARRERA,  SAU,  contra  l'acord  de  la  Comissió  de  Govern  del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 19 de novembre de 2018. 

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, per unanimitat dels seus membres, 
acorda  desestimar  el  recurs  i  aixecar  la  suspensió  automàtica  de  l’adjudicació.  El 
Tribunal fonamenta la resolució, en primer lloc,  en el fet que l’empresa recurrent no ha 
acreditat que realitzés el dipòsit de la garantia i en segon lloc en el fet que no aporta 
cap prova en contra de la seva argumentació de les raons sobre les quals fonamenta 
la seva petició d’inadmissió de l’oferta de JOCAR BUS, SL

Vista  la  resolució,  la  Comissió  de Govern,  per  unanimitat  dels  membres presents, 
adopta els següents 

ACORDS

Primer.  Donar-se  per  assabentada  de  la  resolució  170/2019,  en  relació  al  recurs 
N-2018-342 i de l’aixecament de la suspensió de l’adjudicació acordada.

Segon.  Adjudicar a l’empresa JOCAR BUS, SL el LOT 6 del contracte prestació del 
servei de transport escolar de la comarca del Baix Ebre, d’acord amb les següents 
prestacions:

DURADA:
Curs 2019-2020. Íntegre 
Curs 2020-2021. Íntegre 
Els  cursos  2021-2022  i  2022-2023  caldrà  acordar  de  forma  expressa  la  pròrroga 
corresponent



PREU LOT DIA: 699,99 € més IVA 

VEHICLES: detallats a l’oferta

RUTES LOT 6:
Ruta 17: Calafat - St Jordi d'Alfama - Tres Cales - Institut Mare de Déu de la Candelera
Ruta 18: Calafat - St. Jordi d'Alfama - Tres Cales - Escola Sant Jordi 
Ruta 19: Calafat - St. Jordi d'Alfama - Tres Cales - Escola Sant Jordi 

Tercer.  Per aplicació de L’article 150.2 -penúltim paràgraf, que  disposa:

De no  complimentar-se  adequadament  el  requeriment  en  el  termini  assenyalat, 
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li el import 
del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
que  es  farà  efectiu  en  primer  lloc  contra  la  garantia  provisional,  si  s'hagués 
constituït, sense perjudici del que estableix la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71

Es requereix a l’empresa JAIME CARRERA, SA que faci efectiu l’import de la penalitat 
imposada per acord de a Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre de 
data 19.11.2018, que disposava:

El  plec de clàusules,  en la  clàusula  5.2  disposa que el pressupost         base         de         licitació, que 
s’estima en 4.413.488,58 €, és el  valor  màxim dels contractes durant el període inicial de tres 
cursos escolars, el qual és indiscutible i no admet cap prova d’insuficiència.  Atès  que el 
contracte es licita per LOTS, el pressupost base de licitació del LOT 6 és 448.020,63,   l‘import 
de la   penalitat se xifra en     13.440,62   €.

Aquest pagament pot realitzar-se de forma voluntària en el número de compte
ES41 2100 0019 4602 0053 0167

Quart. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura del contracte que tindrà 
lloc un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la data de recepció de la notificació 
d’aquest acord per part del licitadors.

- Donar compte canvi Gastronoevents

1.En  data  10.07.2018  es  va  dictar  resolució  de  presidència  d’adjudicació  del 
subministrament  de  menús  per  al  servei  d’intervenció  socioeducativa  -SIS-  estiu 
2018-2019 a favor de l’empresa Gastronoevents Selectes S.L.

2.En data 10.07.2018 es va signar el contracte per al subministrament de menús per al 
servei  d’intervenció  socioeducativa  -SIS-  estiu  2018-2019  entre  la  Sra.  Sandra 
Zaragoza Vallés, Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre i la Sra. Montserrat 
Marsà Fadurdo, actuant en representació de l’empresa Gastronoevents Selectes, SL.

3.En data  25.05.2019 l’empresa  Gastronoevents  Selectes  S.L.  comunica  de forma 
fefaent  al  responsable  del  contracte  del  Consell  Comarcal  la  transmissió  de  les 
participacions socials de la seva empresa. Aporta la següent documentació:

- Escriptura de compra-venta de participacions socials



- Escriptura de cessaments, nomenaments i modificació d’articles estatutaris.

4.La  Clàusula  20a  del  Plec  de  Clàusules  Administratives  que  regeix  el  contracte 
referenciat regula la successió de la persona contractista i estableix que en els casos 
de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els 
drets i  obligacions dimanants d'aquest,  si  es produeixen les condicions exigides en 
l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 
que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment 
previst  per  a  l'abonament  de  les  factures  corresponents  fins  que  es  verifiqui  el 
compliment de les condicions de la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se 
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 

5.  L’article  98  de  la  Llei  9/2017  regula  la  successió  en  la  persona  contractista  i 
estableix  que  en  els  supòsits  d’escissió,  aportació  o  transmissió  d’empreses  o 
branques  d’activitat  d’aquestes,  continuarà  el  contracte  amb  l’entitat  a  la  qual 
s’atribueixi  el  contracte,  que quedarà subrogada en els drets i  obligacions derivats 
d’aquest, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de 
contractar, i la solvència exigida al acordar-se l’adjudicació o que les diverses societats 
beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin  el  patrimoni,  empreses  o  branques  segregades,  es  responsabilitzin 
solidàriament amb aquelles de l’execució del  contracte. Si no pogués produir-se la 
subrogació per no reunir l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte les condicions de 
solvència necessàries es resoldrà el contracte, considerant-se amb caràcter general 
com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.

Als  efectes  anteriors  l’empresa  haurà  de  comunicar  a  l’òrgan  de  contractació  la 
circumstància que s’hagués produït.

Per tot l’exposat, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre adopta 
els següents acords:

Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre es dona per assabentat de la transmissió 
de les participacions socials de l’empresa Gastronoevents Selectes S.L.

Segon. Aprovar  la  subrogació  dels  adquirents  de  les  participacions  socials  de 
l’empresa  Gastronoevents  Selectes  S.L.  en  els  drets  i  obligacions  derivats  del 
contracte dalt referenciat.

Tercer. Notificar l’acord als interessats.

Expedients àrea de Governació

- Proposta de classificació d’ofertes del contracte de serveis d’assistència 
per a delegat de protecció de dades. Exp. 556/2019

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



Tipus de contracte: Serveis

Objecte del contracte: SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PER 
AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 79110000-8 

Valor estimat del contracte: 7.200,00 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 3.600,00 € IVA%: 21%

Durada de l'execució: : 2 anys 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei ________ 04/10/2018
Plec prescripcions tècniques 19/02/2019
Plec de clàusules administratives 19/02/2019
Resolució de l'òrgan de contractació 26/03/2019
Anunci de licitació 15/05/2019
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 06/06/2019
Acta  de  la  mesa  de  contractació  d'obertura  de  Sobres  «B»  i 
proposta d'adjudicació

07/06/2019

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

GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. 87,00
SUGRANYES ASSESSORS S.L. 85,23
ESTUDIS JURÍDICS S.L. 72,00

SEGON. Requerir a GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS 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,  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:

 Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals,  vigent  fins  al  termini  de  presentació  d’ofertes,  per  import  no 
inferior  a  25.000€ ,  així  com aportar  el  compromís  de la  seva renovació  o 
pròrroga que garanteixi  el  manteniment  de la  seva cobertura  durant  tota  la 
execució del contracte. 

Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui en la 
seva  oferta  un  compromís  vinculant  de  subscripció,  en  cas  de  resultar 
adjudicatari,  de l’assegurança exigida, compromís que tindrà que fer efectiu 
dins del  termini  que estableix  l’article  150.2  de la  LCSP (deu dies hàbils a 
comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment). 

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

 L’acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de l’experiència en la 
realització de treballs o serveis que, degut a la novetat de la figura del DPD, 
serà del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, i 
s’acreditarà mitjançant una relació dels principals efectuats en el curs de, com 
a màxim,  els  cinc  últims anys,  en  la  qual  se  n’indiqui  l’import,  la  data  i  el 
destinatari, públic o privat i el requisit mínim serà que l’import anual acumulat 
sigui  igual  o superior al  70 per cent  de l’anualitat  mitjana del  contracte.  La 
prestació dels  serveis efectuats s’acreditarà  mitjançant  certificats  expedits  o 
visats per l’òrgan competent,  quan el  destinatari  sigui  una entitat  del  sector 
públic  o quan el  destinatari  sigui  un subjecte  privat,  mitjançant  un certificat 
expedit per aquest, o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari.  Els  certificats  han  d’indicar  el  servei  relacionat  amb  aquesta 
contractació, l’import, les dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. 

Per tal d’establir la correspondència entre la prestació del serveis acreditats i els que 
integrin l’objecte del contracte, s’estarà a la coincidència entre els dos primers dígits 
dels respectius codis CPV. 

 Les  empreses  licitadores  s’han  de  comprometre  a  dedicar  o  adscriure  a 
l’execució  del  contracte  la  persona  adient  per  a  desenvolupar  la  tasca  de 
delegat de protecció de dades i en concret amb coneixement especialitzats en 
dret  i  experiència  en  protecció  de  dades.  Així  mateix,  s’aportarà  un 
currículum-vitae del mateix on consti l’experiència en protecció de dades. 

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 144,00 €



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.

- Declaració desert licitació subministrament DinA-4 . Exp. 947/2019

En data 28 de maig de 2019, la Comissió de Govern va acordar aprovar l'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat pel Subministrament de 
Paper DIN A4 convocant la seva licitació.

En data 3 de juny es va publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el 
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 

Dins el termini establert no es va presentar cap oferta.

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

Primer. Declarar desert el procés de licitació del subministrament de paper DIN A4 atès que 
no s’ha presentat cap oferta.

Segon.  Publicar  aquest  acord  en  el  Perfil  de  contractant  declarant  desert  el 
procediment esmentat.

- Atorgament de subvencions 2019

I. FONAMENT JURÍDIC

Les  bases específiques per   l'atorgament  de subvencions dirigides a   l’impuls  de projectes  i 
activitats d'interès públic  i/o d’utilitat social d’àmbit comarcal,  aprovades pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió de data 29 de març de 2019, disposen:

Base 13.3 Instrucció 

1.  La  instrucció  del  procediment  de  concessió  de subvencions  correspon a  la  unitat 
administrativa de l’àrea d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports. 

2. L’avaluació de les sol·licituds es durà a terme per un òrgan col·legiat integrat, com a 
mínim, per un representant polític i un tècnic de l’àrea instructora de les subvencions i un  
representant polític i  un tècnic de l’àrea de Governació. Un dels tècnics actua com a 
secretari de l’òrgan 

3.  L’òrgan  d’avaluació  emetrà  un informe-proposta  de resolució,  degudament  motivat, 
amb indicació del  sol·licitant o sol·licitants per als qual es proposa la concessió de la 
subvenció i la quantia, així com la puntuació dels criteris de valoració que s’han utilitzat, i  
també  les  sol·licituds  que  proposa  desestimar  i  els  motius,  les  sol·licituds  que  no 
s’admeten a tràmit i les circumstàncies determinants i les sol·licituds de les quals se’n 
declara el desistiment i el motiu d’aquest.

Base 13.4 Distribució dels ajuts



13.4 Distribució dels ajuts 
El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció serà l’ordre de la puntuació 
obtinguda per la valoració i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada. 

Si en l’ordre de la llista d’espera es produeix un empat en la puntuació es prioritzaran els 
següents criteris: 

- Tindran prioritat els projectes amb més puntuació en el criteri de cohesió 
- Si persisteix l’empat, tindran prioritat els projectes amb més puntuació en el criteri 
d’incidència a la comarca 
- Si persisteix l’empat, tindran prioritat els projectes amb més puntuació en el criteri de 
foment de valors culturals, esportius, socials, educatius 

Criteris de valoració Punts màxims
1 -  Criteri de qualitat:

Es valorarà el nivell d’excel·lència del projecte/activitat presentat.
15

2 -  Criteri de demanda potencial:
Es valorarà positivament que es tracti de projectes/activitats amb dèficit d'actuacions 

anàlogues a la comarca en relació a l'existència d'una demanda potencial.
15

3 -  Criteri d’innovació:
Es valorarà positivament l’originalitat i el caràcter innovador del projecte/activitat.

15

4 -  Criteri d’utilitat pública:
Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat o el projecte. Es considerarà positiu 

que el projecte/activitat arribi al nombre màxim possible de persones o col·lectius.
10

5 -  Criteri de foment de valors culturals, esportius, socials, educatius...
Es valorarà aquell projecte/activitat que promogui la pervivència i promoció d’elements 

característics de la comunitat
15

6 -  Criteri d’incidència a la comarca:
Es valorarà positivament l’interès general del projecte/activitat i la seva incidència en la 

comarca.
15

7 -  Criteri de cohesió;
Es valorarà la finalitat social del projecte/activitat o la seva concreció cap a col·lectius 

que precisin una atenció concreta i/o que siguin vulnerables
15

Àmbit territorial del projecte

L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats es farà 
multiplicant el nombre de punts per un import màxim de 12€ per 

punt i sense sobrepassar el cost previst de l’activitat

Factor de multiplicació

Local 1,0

Comarcal (Baix Ebre) 1,2

Territorial (Terres de l’Ebre) 1,3

Supraterritorial 1,5

II. AVALUACIÓ I PUNTUACIÓ DE PROJECTES PRESENTATS

Els  projectes  i  activitats  presentats  s’han  avaluat  per un  òrgan  col·legiat  integrat,  per  un 
representant polític i un tècnic de l’àrea instructora de les subvencions i un representant polític i 
un tècnic de l’àrea de Governació, en sessió de data 4 de juny de 2019. 

L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats s’ha obtingut multiplicant el nombre 
de punts per un import màxim de 12€ per punt i sense sobrepassar el cost previst de l’activitat.



Vista  la  proposta  d’atorgament  presentada  per  aquest  òrgan,  la  Comissió  de  Govern  per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
 

PRIMER: ATORGAR els ajuts a les entitats i projectes i pels imports següents:



ÀMBIT ACTIVITATS  ESPORTIVES: 

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

1-
Club Futbol femení 
Tortosa-Ebre. Tortosa

Foment del futbol femení a 
les Terres de l’Ebre 

PUNTS: 29
AMBIT TERRITORIAL: 1.3
PUNTS TOTAL: 37,7 punts

1 4

37,7 x 
12€

452,40€

2 5
3 3
4
5 7
6 10

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

2- 
Club futbol Sala 
Serveis Avícoles 
Casals Tortosa. 
Tortosa

Cap  pilota sense el seu valor

PUNTS: 32
AMBIT TERRITORIAL: 1.2
TOTAL PUNTS: 38.4

1 4

38.4X12€
460,80€

2 3
3 5
4
5 7
6 3
7 10

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

3-
Associació Penya 
barcelonista del 
Lligallos.
Camarles 

Consolidar Equip de Futbol 
sala femení

PUNTS: 30
AMBIT TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 30

1 15

30 X12€
360,00€

2
3
4
5 15
6

7

Entat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

4-
Club Twirling Deltebre

Participació Campionat de 
Catalunya 

PUNTS: 25
AMBIT TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 25

1 10

25 x12€
300,00€

2
3
4
5 15
6

7



Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

5-
Associació Esportiva 
Lo Fangar. 
L’Ampolla

Trobada de muletes

PUNTS: 24
AMBIT TERRITORIAL: 1.2
TOTAL PUNTS: 28.8

1 8

28.8X12€
345,60€

2
3 7
4
5 9
6

7
Entitat / Associació Projecte Criteri 

valorat
Puntuació Subvenció 

atorgada
Justificació

6-
Club Centre 
Excursionista 
Trencacims. Paüls

Organització Cursa 
Trencacims 

PUNTS: 30
AMBIT TERRITORIAL: 1.5
TOTAL PUNTS: 45

1 6

45X12€
540,00€

2 4
3 5
4 7
5 8
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

7-
Club Domino de 
l’Ampolla

Participació XVII Open 
Internacional de Domino de 
Sant Joan 

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 1.3
TOTAL PUNTS: 26

1 8

26X12€
312,00€

2
3 7
4
5 9
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

8-
Club Patí  l’Aldea

Participació autonòmica, 
estatal, internacional de 
campionat

PUNTS: 50
AMBIT TERRITORIAL: 1.5
TOTAL PUNTS: 75

1 15

75X12€
900,00€

2 5
3 10
4 3
5 15
6 2

7

Entitat / Associació Projecte Criteri Puntuaci Subvenci Justificaci



valorat ó
ó 
atorgada

ó

9-
Club Moto club 
Tortosa

IV Trial de Tortosa- 
campionat de Catalunya

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 1.3
TOTAL PUNTS: 26

1 5

26x12€
312,00€

2
3
4
5 15
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 
atorgada

Justificaci
ó

10- 
Unió Esportiva 
aldeana. L’Aldea

Futbol bases temprada 
2018-2019

PUNTS: 32
AMBIT TERRITORIAL: 1.2
TOTAL PUNTS: 38.4

1

38.4X12€
460,80€

2
3 8
4         9
5 13
6 2

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 
atorgada

Justificaci
ó

11-
 Ebre- escola 
esportiva de Tortosa

Futbol bases  temporada 
2018-2019

PUNTS: 32
AMBIT TERRITORIAL: 1.2
TOTAL PUNTS: 38.4

1 8

38.4X12€
460,80€

2
3 7
4
5 9
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 
atorgada

Justificaci
ó

12-
 Unió esportiva 
Remolins- Bitem . 
Tortosa

Participació i convivència 
entre nens de diferents llocs 

PUNTS: 32
AMBIT TERRITORIAL: 1.2
TOTAL PUNTS: 38.4

1 8

38.4X12€
460,80€

2
3 7
4
5 9
6

7



ÀMBIT SOCIO- CULTURAL

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

13-
Associació  Esclerosis 
múltiple  Terres  Ebre  . 
Tortosa 

Esclerosi  múltiple  i 
marxa
( rehabilitació grupal)

PUNTS: 21
AMBIT TERRITORIAL: 
1.2
TOTAL PUNTS: 25,2

1

25,2x 12€
302,40€ 

2
3
4
5 10
6

7 6

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

14-
Associació Obre’t’Ebre. 
Roquetes

Oficina de mobilitat

PUNTS: 26
AMBIT TERRITORIAL: 
1.3
TOTAL PUNTS: 33.8

1 5

33.8X12
405,60€

2 5
3 2
4 5
5 5
6 4

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

15-
Associació de 
Fibromiàlgia 
Síndrome de Fatiga 
Crònica i sensibilitat 
química 

Atenció individual 
psicologia : Parlem ! 

PUNTS: 25
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 25

1

25x12€
300,00€

2
3
4
5 15
6

7 5

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

Campanyes recollida 

1 2 25X12€
300,00€2 3

3 2



16-
 Fundació Banc 
aliment. 

aliments 

PUNTS: 25

4 5
5
6 4

7 9

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

17-
Associació Cultural 
Penya Calaixó. L’Aldea

Trobada de Penyes 
Taurines

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 20

1 2

20x12€
240,00€

2
3
4 8
5 10
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

18-
Ajuntament de 
Benifallet

Festa de les Coves

PUNTS:20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.2
TOTAL PUNTS: 24

1 1

24X12€
288,00€

2 2
3
4 5
5 5
6 4

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

20-
Associació a Cel Obert. 
Tortosa

Festival d’intervencions 
Efímeres a Cel Obert

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.2
TOTAL PUNTS: 24

1 5

24x12€
288,00€

2
3 5
4
5 10
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

1 20X12€



21-
Associació de jubilats de 
Bitem 

Tallers d’activitats física 
dirigida 

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 20

240,00€

2
3
4 2
5 13
6

7 5

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

22-
Associació de Veïns sant 
Joan Baptista dels 
Lligallos. Camarles 

40è aniversari de 
l’associació

PUNTS: 25
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 25

1

25X12€
300,00€

2
3
4 10
5 15
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

24-
Ajuntament de Paüls Trobada Intercomarcal 

de Jotes 

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.3
TOTAL PUNTS: 26

1

26x12€
312,00€

2
3
4 10
5 10
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

25-
Societat Cultural “ El 
Cerç”. Paüls

100 veus i banda 
municipal

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.3
TOTAL PUNTS: 26

1

26x12€
312,00€

2
3
4 10
5 10
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 
atorgada

Justificaci
ó



26- 
Grup de Sevillanes Punt i a 
Part. Tortosa 

Celebració II Feria de 
Abril a Tortosa i altres

PUNTS: 20
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 20

1

24x12€
240,00€

2
3
4 10
5 10
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 
atorgada

Justificaci
ó

28- 
Tortosa English Festival 
Asociation. Tortosa 

VII Tortosa English 
Festival 

PUNTS: 20
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 20

1 4

20X12€
240,00€

2
3 3
4 3
5 8
6 2

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 
atorgada

Justificaci
ó

29- 
Associació  mn. 
Ovidio Tobias “ 
Doòna’m la mà” . 
Tortosa 

14è concurs de foment de la 
sensibilitat envers els valors 
humans. A les escoles del 
Baix Ebre 

PUNTS:20
AMBIT TERRITORIAL:1.2
TOTAL PUNTS:24

1

24X12€
288,00€

2
3
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

30- 
Congregació Mariana 
Parròquia  de Roquetes

Concurs de Pessebres 

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 20

1

20X12€
240,00€

2
3
4 10
5 10
6
7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

1 3 20X12€
240,00€2



31- 
Confraria  del  Sant 
Crist de la Puríssima. 

II Baixada del Sant Crist i 
celebració del 360 anys 

3 4
4 3
5 10
6 1

7



Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

32-
Agrupació de 
Confraries Setmana 
Santa de Tortosa

Setmana Santa Tortosa i 
celebració 40è aniversari

PUNTS: 29
AMBIT TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 29

1

29X12€
348,00€

2
3
4 10
5 10
6 9

7 0

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

33-
Associació 4+1. 
Francisco Jose Blanch 
Panisello . Tortosa 

 Edició  del  conte  “ El 
gaiter de l’Aguilot” 

PUNTS: 21
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.2
TOTAL PUNTS:25,2

1 5

25,2x12€
302,40€

2
3
4
5 11
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

35-
Associació ADAS. 
Deltebre 

Taller de comprensió i 
expressió oral 

PUNTS: 20
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 20

1

20x12€
240,00€

2
3 5
4 5
5 10
6
7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

36-
Associació AFIDE. 
Deltebre 

Tallers de sabons 
naturals

PUNTS: 24
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 24

1 24x12€
288,00€2 4

3 5
4 5
5 10
6
7



Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

37-
Associació Cultural “ La 
Companyia”. Tortosa 

El musical “ la volta al 
mon de les 
superheroïnes” 

PUNTS: 25
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 25

1

25X12€
300,00€

2 5
3
4 10
5 10
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

38-
Associació de dones La 
Unió . Tortosa 

Tallers de manualitat, 
ioga, activitats 
físiques dirigides

PUNTS: 20
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 20

1

20x12€
240,00€

2
3
4
5 10
6

7 10

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

40-
Associació cultural 
Bonsai Terres Ebre . 
Jesús T

Foment de la cultura 
del Bonsai 

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 20

1

20X12€
240,00€

2
3 5
4 5
5 10
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

41-
Associació cultural i 
Juvenil 7 cervell. Jesús 

III Trobada de bestiari 
dels països catalans. 
25 aniversari del 7C

1 3 33x12€
396,00€2

3 10
4
5 10



PUNTS: 22
AMBIT 

6 10

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

42-
Associació Musical 
verge dels prats. L’aldea

PENDENT 

PUNTS: 20
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 20

1

20X12€
240,00€

2
3 5
4 5
5 10
6

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

43-
Ajuntament d’Alfara de 
Carles 

Fira del rovelló

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.3
TOTAL PUNTS: 26

1

26x12€
312,00€

2
3 5
4
5 10
6 5
7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

44-
Associació Parkinson 
Terres Ebre ( APTE)

Taller de disgrafia 

PUNTS: 20
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.3
TOTAL PUNTS: 26

1

26x12€
312,00€

2
3
4
5 10
6
7 10

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

45-

Federació entitats 

Horts Urbans 

PUNTS: 24

1 3 28.8x12€
345,60€2 2

3 6
4 2



Socials terres Ebre . 
Tortosa 

AMBIT 
TERRITORIAL: 1.2

5
6 2

7 9

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

46-

Associació  Esportiva de 
carreters. L’Aldea 

Tir i arrossegament de 
cavalls

PUNTS: 21
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 21

1

21x12€
252,00€

2
3 6
4
5 15
6

7

ÀMBIT ACTIVITATS  ASSOCIACIONS PARES I MARES:

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

47-
AMPA 21 d’abril. L’Aldea

Publicació revista anual 

PUNTS: 33
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 33

1 3

33X12€
396,00€

2
3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

48-
AMPA Divina Pastor . 
Vinallop

Projecte “ Totes som 
l’Ampa”

PUNTS: 33
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 33

1 3

33X12€
396,00€

2
3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

1 3 33X12e
396,00€2



49-
Associació de Famílies 
d’alumnes Institut 
Dertosa. Tortosa

Edició anuari escolar 
2018-2019

3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

50-
AMPA escola de Sant Roc 
. Paüls 

Campus d’estiu a 
Paüls

PUNTS: 33
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 33

1 3

33X12e
396,00€

2
3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

51-
AMPA Escola Jaume II.
 El Perelló

Menjador Escolar, 
espai educatiu

PUNTS: 33
AMBIT 
TERRITORIAL:1.0 
TOTAL PUNTS: 33

1 3

33x12€
396,00€

2
3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenció 
atorgada

Justificaci
ó

52-
AMPA Escola Sant Àngel. 
Camarles 

Un Tastet en 
programació i 
Robòtica

PUNTS: 33
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 33

1 3

33x12€
396,00€

2
3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

1 3 33X12€



53-
AMPA  de l’Escola de 
Xerta 

Parc de nadal

PUNTS: 33
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 33

396,00e

2
3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

54-
AMPA DE L’ESCOLA DE 
Musica del Perelló

Enriquim el banc 
d’instruments 

PUNTS: 33
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 33

1 3

33X12€
396,00€

2
3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat

Puntuaci
ó

Subvenci
ó 

atorgada

Justificaci
ó

55-
AMPA escola Marcel.li 
Domingo de Roquetes

Transformen el patis  

PUNTS: 33
AMBIT 
TERRITORIAL: 1.0
TOTAL PUNTS: 33

1 3

33X12€
396,00€

2
3 10
4
5 15
6 5

7

Entitat / Associació Projecte
Criteri 
valorat Puntuació

Subvenció 
atorgada

Justificació

56-
AMPA Escola Sant Jordi

Millores al pati, creació 
hort ecològic i sortides

PUNTS: 33
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0
TOTAL PUNTS: 33

1 3

33x12€
396,00€

2
3 10
4
5 15
6 5

7



SEGON. DENEGAR els següents ajuts sol∙licitats i pels següents motius:

Entitat / Associació Projecte MOTIU

19-
Mario Pons Muria . 
L’Ampolla

“El Periple” projecte de 
distribució internacional 
2019

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.5
TOTAL PUNTS: 30

Projecte amb ànim de lucre

Entitat / Associació Projecte MOTIU

23-
Esther Besolí 
Montserrat . Jesús 

Projecte 
IM-PERFECTES

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.2
TOTAL PUNTS: 24

Projecte amb ànim de lucre

Entitat / Associació Projecte MOTIU

27- 
Efren Borras Hetzler. Xerta

Aplicació mural a la via 
verda 

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.2
TOTAL PUNTS: 24

El projecte presentat no representa una 
acció, conducta o situació que tingui per 
objecte el foment d’una activitat  pública o 
interès social o de promoció d’una finalitat 
pública d’interès per a la comarca del Baix 
Ebre

Entitat / Associació Projecte MOTIU

34-
Associació Los Lliris . 
Deltebre 

 Projecte : el niu 

PUNTS: 24
AMBIT TERRITORIAL: 
1.0

Projecte amb ànim de lucre

El projecte presentat no representa una 
acció, conducta o situació que tingui per 
objecte el foment d’una activitat  pública o 
interès social o de promoció d’una finalitat 
pública d’interès per a la comarca del Baix 
Ebre



TOTAL PUNTS: 24

Entitat / Associació Projecte MOTIU

39-
AVANTEBRE SCl

Aprenent de 
contacontes 

PUNTS: 20
AMBIT TERRITORIAL: 
1.2
TOTAL PUNTS: 24

Projecte  amb ànim de lucre

El projecte presentat no representa una 
acció, conducta o situació que tingui per 
objecte el foment d’una activitat  pública o 
interès social o de promoció d’una finalitat 
pública d’interès per a la comarca del Baix 
Ebre

El termini màxim per lliurar la justificació de l’activitat i la despesa efectuada serà el dia  
15 de desembre de 2019

Si l’activitat subvencionada es realitza entre el 15 i el 31 de desembre caldrà sol·licitar 
expressament  l’atorgament  d’una  pròrroga  en  el  termini  de  justificació.  Si  no  se 
sol·licita la pròrroga esmentada no podrà presentar-se la justificació fora del termini 
establert.

Caldrà lliurar  al  Consell  Comarcal  l’expedient  de justificació, d’acord amb el  model 
normalitzat, i factures o documents justificatius de les despeses subvencionades, amb 
la justificació de pagament corresponent.

Juntament  amb els  justificants de les  despeses es  lliurarà  un informe o  memòria, 
formulant-la  amb  l’ajuda  els  impresos  normalitzats  si  s’escau,  de  com  s'ha 
desenvolupat el programa subvencionat, signat per la persona física o pel representant 
legal del destinatari i que haurà de contenir: 

 Explicació de l'execució del projecte/activitat 
 Objectius assolits 
 Avaluació general 
 Justificació de la despesa: factures i documents acreditatius del pagament
 Còpia  dels diferents formats de totes les edicions impreses i/o  enllaç  a les 

edicions digitals on ha de constar la col·laboració del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, amb el corresponent logotip normalitzat i/o altres elements que acreditin 
la col·laboració, si s’escau. La no justificació de la col·laboració del Consells 
Comarcal  en les diferents edicions relacionades amb el  projecte o activitat, 
podrà donar lloc a la revocació de  l’ajut atorgat.

L’import a justificar serà del 100% de l’import que s'hagi atorgat com a subvenció. 



Si la documentació de justificació presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà 
al beneficiari, per escrit mi comunicat a través del correu electrònic,  per tal que faci les 
rectificacions oportunes en el termini improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que rebi el citat escrit. En el supòsit que no s’esmenin les deficiències dins 
del termini referit procedirà el reintegrament de l’import de la subvenció i interessos de 
demora, si s’escau, per part del beneficiari o bé, si es considera escaient, es podrà 
acordar que l’import subvencionat sigui considerat una bestreta per a futurs ajuts o 
subvencions. 

TERCER: DECLARAR que no procedeix la tramitació de la sol·licitud presentada per 
LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE TARRAGONA I  DE LES 
TERRES DE L’EBRE atès que es va presentar al registre del Consell Comarcal en 
data 7 de juny de 2019, i, per tant, fora de termini.

QUART. PUBLICAR aquest acord al Portal de Transparència del Consell Comarcal del 
Baix Ebre a partir del dia 1 de juliol de 2019, per tal de notificar l’acord, tal com disposa 
la base 13.8 Procediment de notificació

SUBVENCIONS DIRECTES

La base 35a.,  paràgraf segon, de les d’execució del  pressupost  de l’exercici  2019, 
disposa

“L’atorgament  directes  requerirà  l’aplicació  pressupostària  nominal  i  es  regularà 
mitjançant  conveni  que disposarà les condicions de justificació i  pagament.  L’òrgan 
competent  per  aprovar  el  conveni  regulador  i  la  justificació  serà  la  Comissió  de 
Govern”

Fins a data  d’avui  s’han presentat  les següents peticions,  ja  contemplades en les 
partides pressupostàries corresponents del pressupost comarcal de l’exercici 2019

Vistes  les  sol·licituds  i  els  projectes,  la  Comissió  de  Govern,  per  unanimitat  dels 
presents, adopta els següents acords

Primer.  Atorgar les següents subvencions directes, pels projectes que s’esmenten i 
amb càrrec a la partida pressupostària detallada:

ENTITAT  CONCEPTE  IMPORT
Consorci Universitari Centre Associat 
a la UNED de Tortosa 

UNED SENIOR ( programa per a majors 
de 55 anys) 

450€

Servei Educatiu del Baix Ebre  Mostra de Teatre Escolar del Baix Ebre  6.00€
Centre d’Ensenyaments Musicals 
Felip Pedrell SL 

XVII International Music Festival 
EbreTerra de Vent

1.800€

Roberto Olivan  Performing Arts SL Festival Deltebre Dansa 2019  3.600€
Terres Landscape &Travel 
Communication

Terres Landscape Travel Communication
Festival Art & Tour

1.800€

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
326 48004 Conveni UNED Sènior 450,00 
326 48901 Col·laboració mostra de teatre escolar Baix Ebre 600,00 
334 48901 Col·laboració Festival Ebre Terra Vent 1.800,00 



334 48902 Col·laboració Festival Deltebre Dansa 3.600,00 
334 48903 Col·laboració Festival Art & Tour 1.800,00 

Segon. Aprovar el conveni regulador de l’atorgament dels ajuts i facultar la Presidència 
del Consell Comarcal del baix Ebre per a la seva signatura

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.

SIGNAT DIGITALMENT
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