
 
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
SESSIO: 04/2018 
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre 
DIA:  23 de març  de 2018 
HORA: 12.00 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta 
Daniel Andreu Falcó 
Elisabet Zapater Alfonso 
Josep Felip Monclús benet 
Ferran Cid Martí 
Lluís Espinach Pegueroles 
Roger Avinyó Martí 
 
MEMBRES EXCUSATS 
Joan Pere Gómez Comes 
 
ALTRES ASSISTENTS:   
 
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent 
 
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PUNT 1r. - Adjudicació del contracte d’obres de la planta d’envasos de l’Aldea 
 
“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). 
 
 
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. 
 

 
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 Preu ofert (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 



 

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 
     

 
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 

 
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 

 
Resultant que, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de 
data 19 de febrer de 2018, ha dut a terme la classificació de les ofertes formulades pels 
licitadors admesos 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)”, 
atesa l’avaluació final d’aquestes duta a terme per la mesa de contractació, en la forma 
següent:  
 



 

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 

 
Atès que l’empresa EDIFISA ENTER, SL ha donat compliment satisfactori a tot allò que 
li havia estat requerit i ha dipositat l’import de la garantia definitiva, la Comissió de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Declarar vàlida la licitació del contracte d’obres de construcció d’una planta de 
transferència d’envasos, sense aportació de maquinària, al terme municipal de l’Aldea 
(Baix Ebre)”, per procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
tramitació ordinària i amb diversos criteris d’adjudicació. 

ADJUDICATARI: EDIFISA ENTER, SL 
 
IMPORT ADJUDICAT:  
- Preu base: 299.427,98 euros 

- IVA: 62.879,87 euros 
- TOTAL: 362.307,85 euros 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA: 18 setmanes 
 
TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA: 16 trimestres 
 
GARANTIA DEFINITIVA: 14.971,40 euros 
 
Segon. Requerir a l’empresa adjudicatària EDIFISA ENTER, SL per concórrer a la 
formalització del document contractual. La formalització del contracte s’haurà d’efectuar 
en el termini dels 15 dies hàbils següents a aquell en què el licitador rebi la notificació 
de l’adjudicació, tal com preveu la clàusula divuitena del plec de clàusules 
administratives particulars del contracte.  
  
Tercer. Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant.” 
  



 
 
 
PUNT 2n- Adjudicació del contracte de subministrament de la maquinària de la 
planta d’envasos de l’Aldea 
 
“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). 
 
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.  
 
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. 
 
 
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 

 
 
Resultant que, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de 
data 19 de febrer de 2018, ha dut a terme la classificació de les ofertes formulades pels 
licitadors admesos al contracte de 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)”, atesa l’avaluació final d’aquestes duta a terme per la 
mesa de contractació, en la forma següent:  

Ordre de puntuació Licitador Puntuació final 

1 Amadeo Farell, SAU 76,10 



 
Atès que l’empresa AMADEO FARELL, SAU ha donat compliment satisfactori a tot allò 
que li havia estat requerit i ha dipositat l’import de la garantia definitiva, la Comissió de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Declarar vàlida la licitació del 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)”, per procediment obert, atenent a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, tramitació ordinària i amb diversos criteris 
d’adjudicació. 

ADJUDICATARI: AMADEO FARELL, SAU 
 
IMPORT ADJUDICAT:  
- Preu base: 208.176 euros 
- IVA: 43.716,96 euros 
- TOTAL: 251.892,96 euros  
 
TERMINI DE LLIURAMENT: 16 setmanes 
 
TERMINI DE GARANTIA DE LA MAQUINÀRIA: 6 semestres  
 
GARANTIA DEFINITIVA: 10.408.80 euros  
 
Segon. Requerir a l’empresa adjudicatària AMADEO FARELL, SAU per concórrer a la 
formalització del document contractual. La formalització del contracte s’haurà d’efectuar 
en el termini dels 15 dies hàbils següents a aquell en què el licitador rebi la notificació 
de l’adjudicació, tal com preveu la clàusula dissetena del plec de clàusules 
administratives particulars del contracte.  
  
Tercer. Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant.” 
 
 
PUNT 3r. INICI EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 
 

A) Expedients de licitació de contractes de l’àrea d’Activació Econòmica 
 
. Programa d’assessorament integral a microempreses 
 
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha emès informe sobre la necessitat de 
dur a terme la següent contractació: 

 
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. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 73200000-4 

Valor estimat del contracte: 17.809,92 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 17.809,92 € IVA%: 3.740,08 € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 21.550 € 

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2018 Durada màxima: 7 mesos 



 
Examinada la documentació de l’expedient, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de 
Govern, en funcions d’òrgan de contractació per delegació del Ple comarcal i d’acord 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, adopta els següents 
ACORDS:  

 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del  SERVEI 
“Programa d’assessorament integral per a microempreses”,  per procediment obert, 
tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació convocant la seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària 

2018 2018 241 22706   

 
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars 
i el de prescripcions tècniques. 
 
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició 
en el perfil de contractant: 
 
Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà delegar la 
funció en una conselles o un conseller comarcal 
Rosa maria Solé Arrufat, Vocal -Secretària de la Corporació 
Maria Teresa Barberà Martí, Vocal - Interventora de la Corporació 
Josep Luque Cervera, Vocal- Coordinador de l’àrea d’activació econòmica 
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
 
SETÈ. Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la 
ponderació dels quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant: 
 
- Joan Navarro Cabrera, tècnic jurista especialitzat en contractació pública 
-  Laura Rius Fernández,  personal laboral amb qualificació apropiada 
- Roser Ginovart Blanch, personal  laboral amb qualificació apropiada 
 
- Assistència tècnica per a la implementació d’un pla d’acció de desenvolupament 
turístic en base al cicloturisme al Baix Ebre – Terres de l’Ebre 

 
 
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha emès informe sobre la necessitat de 
dur a terme la següent contractació: 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 
 



 

Tipus de contracte: Serveis 

Objecte del contracte: Assistència tècnica per a la implementació d'un pla d'acció de 
desenvolupament turístic en base al cicloturisme al Baix Ebre. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 75125000-8 

Valor estimat del contracte: 30.700 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 30.700 € IVA%: 6.447 € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 37.147 € 

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2018 Durada màxima: 7 mesos 

 
Examinada la documentació de l’expedient, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de 
Govern, en funcions d’òrgan de contractació per delegació del Ple comarcal i d’acord 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, adopta els següents 
ACORDS:  

 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del  SERVEI 
“Assistència tècnica per a la implementació d'un pla d'acció de desenvolupament turístic 
en base al cicloturisme al Baix Ebre”,  per procediment obert, tramitació ordinària, amb 
diversos criteris d’adjudicació convocant la seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària 

2018 2018 241 22706   

 
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars 
i el de prescripcions tècniques. 
 
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició 
en el perfil de contractant: 
 
Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà delegar la 
funció en una conselles o un conseller comarcal 
Rosa maria Solé Arrufat, Vocal -Secretària de la Corporació 
Maria Teresa Barberà Martí, Vocal - Interventora de la Corporació 
Josep Luque Cervera, Vocal- Coordinador de l’àrea d’activació econòmica 
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
 
SETÈ. Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la 
ponderació dels quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant: 
 



 
- Joan Navarro Cabrera, tècnic jurista especialitzat en contractació pública 
-  Laura Rius Fernández,  personal laboral amb qualificació apropiada 
- Roser Ginovart Blanch, personal  laboral amb qualificació apropiada 
 
 
- Assistència tècnica per la implementació de polítiques de Desenvolupament 
Local 

 
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha emès informe sobre la necessitat de 
dur a terme la següent contractació: 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: Serveis 

Objecte del contracte: Assistència tècnica per la implementació de polítiques de 
desenvolupament local. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 71356200-0 

Valor estimat del contracte: 11.000 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 11.000 € IVA%: Exempt 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 11.000 € 

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2018 Durada màxima: 7 mesos 

 
Examinada la documentació de l’expedient, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de 
Govern, en funcions d’òrgan de contractació per delegació del Ple comarcal i d’acord 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, adopta els següents 
ACORDS:  
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del  SERVEI 
“Assistència tècnica per la implementació de polítiques de desenvolupament local”,  per 
procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació convocant la 
seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària 

2018 2018 241 22706   

 
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars 
i el de prescripcions tècniques. 
 
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició 



 
en el perfil de contractant: 
 
Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà delegar la 
funció en una conselles o un conseller comarcal 
Rosa maria Solé Arrufat, Vocal -Secretària de la Corporació 
Maria Teresa Barberà Martí, Vocal - Interventora de la Corporació 
Josep Luque Cervera, Vocal- Coordinador de l’àrea d’activació econòmica 
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
 
SETÈ. Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la 
ponderació dels quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant: 
 
- Joan Navarro Cabrera, tècnic jurista especialitzat en contractació pública 
-  Laura Rius Fernández,  personal laboral amb qualificació apropiada 
- Roser Ginovart Blanch, personal  laboral amb qualificació apropiada 
 
- Assistència tècnica per al foment de la cooperació territorial en el marc del 
procés de la concertació a la comarca del Baix Ebre 

 
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha emès informe sobre la necessitat de 
dur a terme la següent contractació: 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: Serveis 

Objecte del contracte: Assistència tècnica per al foment de la cooperació 
territorial en el marc del procés de la concertació a la comarca del Baix Ebre. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 71356200-0 

Valor estimat del contracte: 17.500 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 17.500 € IVA%: Exempt 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 17.500 € 

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2018 Durada màxima: 31/12/2018 

 
 
Examinada la documentació de l’expedient, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de 
Govern, en funcions d’òrgan de contractació per delegació del Ple comarcal i d’acord 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, adopta els següents 
ACORDS:  

 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del  SERVEI 
“Assistència tècnica per al foment de la cooperació territorial en el marc del procés de la 
concertació a la comarca del Baix Ebre”,  per procediment obert, tramitació ordinària, 
amb diversos criteris d’adjudicació convocant la seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària 



 

2018 2018 241 22706  

 
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars 
i el de prescripcions tècniques. 
 
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició 
en el perfil de contractant: 
 
Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà delegar la 
funció en una conselles o un conseller comarcal 
Rosa maria Solé Arrufat, Vocal -Secretària de la Corporació 
Maria Teresa Barberà Martí, Vocal - Interventora de la Corporació 
Josep Luque Cervera, Vocal- Coordinador de l’àrea d’activació econòmica 
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
 
SETÈ. Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la 
ponderació dels quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant: 
 
- Joan Navarro Cabrera, tècnic jurista especialitzat en contractació pública 
-  Laura Rius Fernández,  personal laboral amb qualificació apropiada 
- Roser Ginovart Blanch, personal  laboral amb qualificació apropiada 
 
Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la teva 
empresa. 

 
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha emès informe sobre la necessitat de 
dur a terme la següent contractació: 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: Serveis 

Objecte del contracte: Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines d’internet 
per gestionar la teva empresa. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 80522000-9 

Valor estimat del contracte: 6.400 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 6.400 € IVA%: Exempt 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 6.400 € 

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2018 Durada màxima: 7 mesos 

Examinada la documentació de l’expedient, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de 
Govern, en funcions d’òrgan de contractació per delegació del Ple comarcal i d’acord 



 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, adopta els següents 
ACORDS:  

 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del  SERVEI 
“Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la teva 
empresa”,  per procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris 
d’adjudicació convocant la seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària 
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TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars 
i el de prescripcions tècniques. 
 
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició 
en el perfil de contractant: 
Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà delegar la 
funció en una conselles o un conseller comarcal 
Rosa maria Solé Arrufat, Vocal -Secretària de la Corporació 
Maria Teresa Barberà Martí, Vocal - Interventora de la Corporació 
Josep Luque Cervera, Vocal- Coordinador de l’àrea d’activació econòmica 
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
 
SETÈ. Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la 
ponderació dels quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant: 
 
- Joan Navarro Cabrera, tècnic jurista especialitzat en contractació pública 
-  Laura Rius Fernández,  personal laboral amb qualificació apropiada 
- Roser Ginovart Blanch, personal  laboral amb qualificació apropiada 
 
- Assistència tècnica per coordinar i donar suport al funcionament i consolidació 
del dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix Ebre. 
 
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha emès informe sobre la necessitat de 
dur a terme la següent contractació: 

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

 
 

Tipus de contracte: Serveis 



 

Objecte del contracte: Assistència tècnica per coordinar i donar suport al funcionament 
i consolidació del dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix Ebre. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 71356200-0 

Valor estimat del contracte: 32.250 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 32.250 € IVA%: 6.772,50 € 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 39.022,50 € 

Durada de l'execució: 31 de desembre de 2018 Durada màxima: 7 mesos 

 
Examinada la documentació de l’expedient, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de 
Govern, en funcions d’òrgan de contractació per delegació del Ple comarcal i d’acord 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, adopta els següents 
ACORDS:  
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del  SERVEI 
“Assistència tècnica per coordinar i donar suport al funcionament i consolidació del 
dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix Ebre”,  per procediment obert, 
tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació convocant la seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària 

2018 2018 241 22611  

 
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars 
i el de prescripcions tècniques. 
 
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició 
en el perfil de contractant: 
 
Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà delegar la 
funció en una conselles o un conseller comarcal 
Rosa maria Solé Arrufat, Vocal -Secretària de la Corporació 
Maria Teresa Barberà Martí, Vocal - Interventora de la Corporació 
Josep Luque Cervera, Vocal- Coordinador de l’àrea d’activació econòmica 
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
 
SETÈ. Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la 
ponderació dels quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant: 
 
- Joan Navarro Cabrera, tècnic jurista especialitzat en contractació pública 



 
-  Laura Rius Fernández,  personal laboral amb qualificació apropiada 
- Roser Ginovart Blanch, personal  laboral amb qualificació apropiada 
 
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,                       
 


