
 
 

 

ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
SESSIO: 02/2018 
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre 
DIA:  19 de febrer  de 2018 
HORA: 12.00 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta 
Daniel Andreu Falcó 
Elisabet Zapater Alfonso 
Josep felip Monclús benet 
Joan Pere Gómez Comes 
Ferran Cid Martí 
Lluís Espinach Pegueroles 
Roger Avinyó Martí 
Josep Felip Monclús Benet 
 
ALTRES ASSISTENTS:   
 
Enric Adell Moragrega 
Josep Antoni Navarro Serra 
Mayte Puell Garcia 
Josep Codorniu Suñer 
Alfredo Ferré Fandos 
Joaquim del Pino Homes 
Kilian Franch Arques 
Carlos Serra Ventura 
Rafel Tomas Royo 
Francesc Gas Feré 
 
 
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent 
 
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, 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 01/2018 d’aquest òrgan i per 
unanimitat aproven el document de la sessió de data 22 de gener de 2018. 
 
 
PUNT 2n. Proposta de classificació de les ofertes presentades en la licitació de 
les obres i el subministrament de maquinària de la planta d’envasos de l’Aldea 
 
 

OBRES 

 
“Vist l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, atenent a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, tramitació ordinària, amb diversos criteris 
d’adjudicació, que fou aprovat per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix 



 
 

 

Ebre, en la sessió de data 22 de desembre de 2017, relatiu al “CONTRACTE D’OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA D’ENVASOS, SENSE 
APORTACIÓ DE MAQUINÀRIA, AL TERME MUNICIPAL DE L’ALDEA (BAIX EBRE)”, 
amb un pressupost de licitació, IVA exclòs, de 335.428,74 euros, que suma un total de 
405.868,78 euros amb l’IVA inclòs.  
 
Duta a terme la licitació mitjançant anunci publicat en el BOPT núm. 7 de data 10 de 
gener de 2018, en el DOGC núm. 7535 de data 15 de gener de 2018 i en el perfil del 
contractant del Consell Comarcal del Baix Ebre accessible des de la plataforma de 
serveis de contractació pública de Catalunya. 
 
En data 12 de febrer de 2018 finalitza el termini de presentació d’ofertes i es presenten 
al registre les següents ofertes:   
 

Núm Núm de registre d’entrada Nom de l’empresa 

1 2018-E-RC-458 OBRES I CONTRACTES PENTA, SA 

2 2018-E-RC-478 REGIMOVI, SL  

3 2018-E-RC-483 ALSO CASALS INTAL·LACIONS, SL  

4 2018-E-RC-503 CRISOL OBRAS Y SERVICIOS, SL 

5 2018-E-RC-504 CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA 

6 2018-E-RC-505 CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL 

7 2018-E-RC-506 EXXABER, SL 

8 2018-E-RC-530 EDIFISA ENTER, SL 

 
En data 16 de febrer de 2018 es reuneix la mesa de contractació per a l’obertura i 
avaluació del sobre A que conté la documentació administrativa i posteriorment, en acte 
públic, es realitza l’obertura del sobre B que conté la proposició econòmica i els criteris 
quantificables de forma automàtica.  
 
La mesa acorda admetre com a licitadors a totes les empreses que han presentat oferta,  
ja que tots presenten adequadament la declaració responsable referent a la 
documentació administrativa i de capacitat exigida per prendre part en el procediment, 
d’acord amb les disposicions de l’article 146.4 del TRLCSP i d’acord en la clàusula 8A 
del plec administratiu que regeix la contractació.  
 
El sobre B està format per criteris quantificables automàticament que són els següents: 
la proposició econòmica (màxim 60 punts), el termini d’execució (màxim 24 punts) i 
termini de la garantia (màxim 16 punts). 
 

1. La puntuació de la proposició econòmica és la següent (màxim 60 punts): 
 
Obtindrà la màxima puntuació l’oferta que presenti l’oferta més econòmica, excloent les 
empreses que hagin presentat una baixa desproporcionada o temerària segons la 
referència percentual a la resta de les ofertes vàlides, per aplicació del Reial Decret 
1098/2001. 
 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. 
L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa, sense incórrer en baixa 
temerària, es valorarà amb 60 punts.  
 
Les altres ofertes seran puntuades linealment, aplicant un rigorós criteri de 
proporcionalitat entre ambdues magnituds màxima i mínima. 



 
 

 

 

 
2. La puntuació del termini d’execució és la següent (màxim 24 punts): 

 
S’atorga 3 punts per cada setmana de reducció del termini d’execució d’obres fins un 
màxim de 24 punts.  

 

LICITADORS 

TERMINI 
EXECUCIÓ 

OFERT 
(Setmanes) 

Termini màxim 
execució (6 
mesos) 26 
setmanes 

Núm. de 
Setmanes 
reduïdes 

Puntuació 

ALSO CASALS INSTAL.LACIONS, SL 16,00 26,00 10,00 24,00 

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA 23,00 26,00 3,00 9,00 

CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL 16,00 26,00 10,00 24,00 

EXXABER, SL 16,00 26,00 10,00 24,00 

EDIFISA ENTER, SL 18,00 26,00 8,00 24,00 

CRISOL OBRAS Y SERVICIOS, SL 16,00 26,00 10,00 24,00 

OBRES I CONTRACTES PENTA, SA 16,00 26,00 10,00 24,00 

REGIMOVI, SL 18,00 26,00 8,00 24,00 
     

 
3. La puntuació de garantia és la següent (màxim 16 punts):  

 
S’atorga 1 punt per cada trimestre d’ampliació del termini de garantia de l’obra fins a un 
màxim de 16 punts, per tant, el màxim són 16 trimestres (4 anys d’ampliació).  

 

LICITADORS 
Número de trimestres 

d'ampliació 
PUNTUACIÓ  

ALSO CASALS INSTAL.LACIONS, SL 16,00 16,00 

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA 4,00 4,00 

CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL 16,00 16,00 

EXXABER, SL 16,00 16,00 

EDIFISA ENTER, SL 16,00 16,00 

CRISOL OBRAS Y SERVICIOS, SL 16,00 16,00 

OBRES I CONTRACTES PENTA, SA 48,00 16,00 

REGIMOVI, SL 16,00 16,00 

LICITADORS Preu ofertat (IVA exclòs)  PUNTUACIÓ 

ALSO CASALS INSTAL.LACIONS, SL 301.885,87 € 59,51 

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA 332.812,40 € 53,31 

CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL 314.463,27 € 56,99 

EXXABER, SL 318.829,79 € 56,11 

EDIFISA ENTER, SL 299.427,98 € 60,00 

CRISOL OBRAS Y SERVICIOS, SL 301.651,07 € 59,55 

OBRES I CONTRACTES PENTA, SA 300.208,72 € 59,84 

REGIMOVI, SL 318.153,82 € 56,25 



 
 

 

 
La suma dels criteris quantificables automàticament donen el següent resultat: 
 

LICITADORS 
Proposició 
econòmica 

Termini 
d’execució 

Termini 
de 

garantia 

Puntuació 
final 

ALSO CASALS INSTAL.LACIONS, SL 59,51 24,00 16,00 99,51 

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA 53,31 9,00 4,00 66,31 

CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL 56,99 24,00 16,00 96,99 

EXXABER, SL 56,11 24,00 16,00 96,11 

EDIFISA ENTER, SL 60,00 24,00 16,00 100 

CRISOL OBRAS Y SERVICIOS, SL 59,55 24,00 16,00 99,55 

OBRES I CONTRACTES PENTA, SA 59,84 24,00 16,00 99,84 

REGIMOVI, SL 56,25 24,00 16,00 96,25 

 
La Mesa de contractació, eleva a l’òrgan de contractació, la Comissió de Govern, relació 
classificada per ordre decreixent de puntuació, per tal que aquest òrgan actuï d’acord 
amb les disposicions del plec de clàusules que regeix la contractació d’aquesta obra i la 
vigent normativa de contractes del sector públic. 
 

ORDRE DE 
PUNTUACIÓ 

LICITADORS 
PUNTUACIÓ 

FINAL 

1 EDIFISA ENTER, SL 100 

2 OBRES I CONTRACTES PENTA, SA 99,84 

3 CRISOL OBRAS Y SERVICIOS, SL 99,55 

4 ALSO CASALS INSTAL.LACIONS, SL 99,51 

5 CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL 96,99 

6 REGIMOVI, SL 96,25 

7 EXXABER, SL 96,11 

8 CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA 66,31 

 
La Comissió de Govern, per unanimitat dels presents, adopta els següents ACORDS:  
 
Primer. Assumir la proposta de la Mesa de contractació, i, conseqüentment, classificar les 
proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta portada a terme per la Mesa de 
contractació. 
 
Segon. Requerir a l’empresa EDIFISA ENTER, SL com a licitador que ha presentat 
l’oferta més avantatjosa perquè aporti, en el termini de 10 dies hàbils a partir de la data 
que rebi aquesta notificació, la següent documentació: 
 

1. Dipòsit de la garantia per import de 14.971,40 euros, corresponent al 5% de 
l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 

2. Document acreditatiu d’haver abonat l’import de 395,40 euros corresponent a 
les despeses de publicitat de la licitació en el BOPT i en DOGC. 

 
3. Document nacional d’identitat del qui subscriu la documentació. 



 
 

 

 
4. Número d’identificació fiscal de l’empresa. 

 
5. Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, si el 

licitador és una Societat. 
 

6. Poder o document acreditatiu de la representació del que firma, quan el que 
acudeix a la licitació ho fa en nom d’altre, o representant a una persona jurídica. 
 

7. Document d’estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, acompanyat d’una declaració 
responsable, signada pel legal representant, de no haver-se donat de baixa en 
la matrícula de l’esmentat impost. 
 

8. Documentació acreditativa de la solvència econòmica financera, mitjançant 
certificat de classificació. 
 

9. Documentació acreditativa de la solvència tècnica, mitjançant certificat de 
classificació 
 

10. Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, 
també les referides als subcontractistes, si s’escau, i amb la Seguretat Social. 
 

11. La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 
64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
Tercer. Si no diposita la garantia definitiva en el termini establert, l’òrgan de contractació 
donarà per desistida l’empresa.”  
 

Aquest requeriment té la consideració d’acte tràmit i d’impuls de l’expedient i cal 
publicar-lo en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 
 
 
 

SUBMINISTRAMENT 

 
“Vist l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, atenent a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, tramitació ordinària, amb diversos criteris 
d’adjudicació, que fou aprovat per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, en la sessió de data 22 de desembre de 2017, relatiu al contracte de 
“SUBMINISTRAMENT DE LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA PER AL FUNCIONAMENT 
D’UNA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA D’ENVASOS AL TERME MUNICIPAL DE 
L’ALDEA (BAIX EBRE)”, amb un pressupost de licitació, IVA exclòs, de 208.412,48 
euros, que suma un total de 252.179,10 euros amb l’IVA inclòs.  
 

Duta a terme la licitació mitjançant anunci publicat en el BOPT núm. 7 de data 10 de 
gener de 2018, en el DOGC núm. 7535 de data 15 de gener de 2018 i en el perfil del 
contractant del Consell Comarcal del Baix Ebre accessible des de la plataforma de 
serveis de contractació pública de Catalunya. 
 
En data 2 de febrer de 2018 finalitza el termini de presentació d’ofertes i es presenta al 
registre únicament la següent oferta:   



 
 

 

 

Núm Núm de registre d’entrada Nom de l’empresa 

1 2018-E-RC-350 Amadeo Farell, SAU 

 
En data 7 de febrer de 2018 es reuneix la mesa de contractació per a l’obertura i 
avaluació del sobre A que conté la documentació administrativa i posteriorment, en acte 
públic, es realitza l’obertura del sobre B que conté la proposició econòmica i els criteris 
de valoració objectiva.  
 
La mesa acorda admetre com a licitador a l’única empresa que ha presentat oferta 
perquè presenta adequadament tota la documentació prevista en el plec de clàusules 
administratives del contracte i en les disposicions de l’article 146.4 del TRLCSP.  
 
El sobre B està format per la proposició econòmica (màxim 49 punts) i els criteris de 
valoració objectiva que són els següents: el termini i característiques de la garantia 
(màxim 30 punts) i termini d’execució (màxim 21 punts). 
 

4. La puntuació de la proposició econòmica és la següent: 
 

LICITADOR 
Oferta 

econòmica 
(IVA exclòs) 

Puntuació 
econòmica 

Criteris 
ajustament 

Puntuació 

Amadeo Farell, 
SAU 

208.176 € 49 10 % 44,10 

 
L’empresa Amadeo Farell, SAU ha presentat una oferta econòmica de 208.176 €. Com 
només s’ha presentat una oferta, aquesta obté la màxima puntuació econòmica, que 
són 49 punts.  
 
L’empresa Amadeo Farell, SAU ha presentat la següent proposta de facturació en tres 
terminis: 
 

• 20% a la signatura del contracte 

• 30% a la meitat d’execució 

• 50% a la posada en marxa 

 

En virtut d’aquesta proposta, li correspon un ajustament del 10% de la puntuació 
econòmica obtinguda.  
 
 

5. La puntuació del termini i característiques de la garantia és la següent: 
 

LICITADOR Termini garantia 
Característiques 

Garantia 
Puntuació 

Amadeo Farell, SAU 6  5  11  

 
 
L’empresa Amadeo Farell, SAU  ha presentat una garantia de 6 semestres, en la qual 
s’inclou peces i mà d’obra durant tot el període. 
 



 
 

 

6. La puntuació del termini d’execució és la següent:  
 

LICITADOR 
Termini lliurament 

(setmanes) 
Termini reducció 

(setmanes) 
Puntuació 

Amadeo Farell, SAU 16 10 21  

 
L’empresa Amadeo Farell, SAU  ha presentat un termini d’execució de 16 setmanes. 
Per tant, sobre el termini màxim previst de 26 setmanes (6 mesos), aquesta ofereix una 
reducció de 10 setmanes. Així doncs, l’empresa obté la màxima puntuació, perquè 
s’atorga 3 punts per cada setmana de reducció del termini de lliurament de la maquinària 
sobre els 6 mesos previstos. 
 
La suma de la proposició i dels criteris de valoració objectiva donen el següent resultat: 
 

LICITADOR Puntuació econòmica Garantia  Termini  PUNTUACIÓ 

Amadeo Farell, SAU 44,10 11 21 76,10 

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

 
 

 
La Comissió de Govern, per unanimitat dels presents, adopta els següents ACORDS:  
 
Primer . Assumir la proposta de la Mesa de contractació. 
 
Segon. Requerir a l’empresa Amadeo Farell, SAU com a licitador que ha presentat 
l’oferta més avantatjosa perquè aporti, en el termini de 10 dies hàbils a partir de la data 
que rebi aquesta notificació, la següent documentació: 
 

12. Dipòsit de la garantia per import de 10.408,80 euros, corresponent al 5% de 
l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 

13. Document acreditatiu d’haver abonat l’import de 390,13 euros corresponent a 
les despeses de publicitat de la licitació en el BOPT i en DOGC. 

 
14. Document nacional d’identitat del qui subscriu la documentació. 

 
15. Número d’identificació fiscal de l’empresa. 

 
16. Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, si el 

licitador és una Societat. 
 

Ordre de puntuació Licitador Puntuació final 

1 Amadeo Farell, SAU 76,10 



 
 

 

17. Poder o document acreditatiu de la representació del que firma, quan el que 
acudeix a la licitació ho fa en nom d’altre, o representant a una persona jurídica; 
el Poder ha d’estar validat per un Lletrat del Consell Comarcal. 
 

18. Document d’estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, acompanyat d’una declaració 
responsable, signada pel legal representant, de no haver-se donat de baixa en 
la matrícula de l’esmentat impost. 
 

19. Documentació acreditativa de la solvència econòmica financera. 
 

20. Documentació acreditativa de la solvència tècnica. 
 

21. Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, 
també les referides als subcontractistes, si s’escau, i amb la Seguretat Social. 
 
 

Tercer. Si no diposita la garantia definitiva en el termini establert, l’òrgan de contractació 
donarà per desistida l’empresa.”  
 

Aquest requeriment té la consideració d’acte tràmit i d’impuls de l’expedient i cal 
publicar-lo en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 
 
 
 
 
PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del 
mes de febrer de 2018 
 
Els membres de la Comissió de Govern assisteixen a la Presidència en l’elaboració de 
l’ordre del dia per a la propera sessió ordinària i que es concreta en: 
 
. Aprovació, si s’escau, de les bases i la convocatòria del XIII Premi Solidaritat del 
Baix Ebre 
 
.  Aprovació, si s’escau, de les bases i la convocatòria del III Premi de Fotografia de 
la gent gran 
 
. Aprovació, si s’escau, de les bases i la convocatòria del XII Premi Empreneduria 
 
. Aprovació, si s’escau, del convenis a signar amb els ajuntaments de la comarca 
per al desenvolupament del programa Treball i Formació 2017 
 
. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de subvencions per al programa 
d’arranjament de camins municipals, any 2018 
 
. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del conveni de suport a l’actuació UNED 
Senior, any 2018 
 
. Aprovació, si s’escau, de l’addenda del conveni signat amb ECOEMBES per al 
finançament de la construcció de la planta d’envasos de l’Aldea 
 
. Aprovació, si s’escau, de l’aval a Baix Ebre Innova, SL per una operació de crèdit 
 



 
 

 

. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria de proves per a formació d’una borsa de 
treball de psicòlegs 
 
Avaluaven la Moció presentada pel grup comarcal del PSC en relació a la vaga feminista 
del dia 8 de març proper 
 
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. 

 
El Sr. Enric Adell recorda que es va convocar la comissió per la transparència i que seria 
convenient convocar-ne la sessió corresponent. 
 
 
No es produeixen informes 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió, sent 12:30 hores 
del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària accidental, estenc la 
present acta i en dono fe. Certifico. 
 
   Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             La Presidenta,                       


