
 
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
SESSIO: 06/2018 
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre 
DIA:  22 de maig  de 2018 
HORA: 12.00 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta 
Elisabet Zapater Alfonso 
Joan Pere Gómez Comes 
Ferran Cid Martí 
Lluís Espinach Pegueroles 
Roger Avinyó Martí 
Josep Felip Monclús Benet 
 
MEMBRES EXCUSATS 
Daniel Andreu Falcó 
 
ALTRES ASSISTENTS:   
 
Enric Adell Moragrega 
Josep Antoni Navarro Serra 
Mayte Puell Garcia 
Josep Codorniu Suñer 
Alfredo Ferré Fandos 
Joaquim del Pino Homes 
Rafel Tomas Royo 
Francesc Gas Ferré 
 
 
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 05/2018 d’aquest òrgan i per 
unanimitat aproven el document de la sessió de data 23 d’abril de 2018 
 
 
PUNT 2n. Assumptes de Comissió de Govern 
 

A) Expedients de licitació de contractes de l’àrea d’Activació Econòmica; 
Proposta de classificació d’ofertes presentades 

 
- Programa d’assessorament integral a microempreses 

 
 

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 

 
 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat. 
 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de 
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat del membres presents, 
ACORDA: 

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

 

Nom de l’empresa Puntuació total 

Activa Consultors 48,50 

 
 

SEGON. Requerir al 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; de 
disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la garantia definitiva 
per import de 845,00 €  

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 



 
- 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 

 
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: 37.147 € 

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

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 30.700 € 

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

 
 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 
 

Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de 
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat del membres presents, 
ACORDA: 

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

 

Nom de l’empresa Puntuació total 

Despatx Capellà Ballvè SL 40,70 

Expertus 38,00 

Cegos 6,16 

 
SEGON. Requerir a Despatx Capellà Ballvè SL, 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; de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït 
la garantia definitiva per import de 1.510 €  

 
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. 

 
 



 
- Assistència tècnica per la implementació de polítiques de 

Desenvolupament Local 
 
 

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 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 

 
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 

Development People SL 49,00 

 
SEGON. Requerir al 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; de 
disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la garantia definitiva 
per import de 550 €  

 
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. 

 
 
 



 
- Assistència tècnica per al foment de la cooperació territorial en el marc del 

procés de la concertació a la comarca del Baix Ebre 
 
 

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 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de 
contractació, amb la següent puntuació: 
 

 

Preu sense 
IVA IVA 

Preu en 
IVA 

Punts  
Oferta 

Econòmica 
Puntuació 
Tècnica Total 

Development People, SL  17.500,00 0,00 17.500 4,57 44,5 49,07 

Desarrollo Económica 
Local Consultores, SLU 16.000,00 3.360,00 19.360,00 5’00 16,00 21,00 

Trans SL  16.250,00 3.412,50 19.662,50 4,92 24,00 28,92 

 
 
Vista la proposta, la 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 

Development People, SL 49,07 

Trans SL 28,92 

Desarrollo Económica Local Consultores, SLU 21,00 

 
SEGON. Requerir a DEVELOPMENT PEOPLE, SL 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,  sense perjudici d’allò establert en el segon paràgraf de l'apartat 
3 del citat article; és a dir, cal presentar: 
 
- Escriptura fundacional i de representants de la societat i DNI del representant 



 
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
- Documents acreditatius de la solvència: 
 

La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se mitjançant:  
a) Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte. El volum de negocis 
mínim anual exigit per admetre el licitador serà, com a mínim, d'una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte 
 
La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en 
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa 
haurà d'acreditar-se mitjançant els documents següents:  
 
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats dins els últims tres anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs 
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits per l'òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a 
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.  
 
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, 
participants en el contracte. S’aportaran els títols o les acreditacions acadèmiques dels 
tècnics de l’empresa destinats a l’execució del contracte així com l’experiència 
professional d’aquests tècnics, o les característiques i les capacitats mínimes de les 
unitats tècniques exigides, segons correspongui 
 

- Declaració / acreditació de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte  
 
- Comprovant  d'haver constituït la garantia definitiva per import de 875,00 €  
 
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 contractar que hagin de constar en aquest 

 
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. 

 
 

- Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la 
teva empresa. 
 
 

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 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 

 
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 

Quadrant Alfa 49,69 

PHRO 25,00 

 
SEGON. Requerir a Quadrant Alfa, 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; de 
disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la garantia definitiva 
per import de 320 €  

 
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.” 

 
 

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

 
 
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 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 
 
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 

Insercoop 45,00 

 
SEGON. Requerir al 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; de 
disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la garantia definitiva 
per import de 1.575,00 €  

 
 

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. 
 
  



 
 

B) Expedients de licitació de contractes de l’àrea de Serveis a les Persones 
 

- Aprovació de plecs de clàusules i licitació del subministrament de menús 
per al Servei d’Intervenció Socioeducativa 

 
El coordinador de l’àrea de serveis socials ha emès informe sobre la necessitat de dur 
a terme la següent contractació: 
 

Objecte del contracte: 

 
Subministrament de menús composats per dos àpats diaris (esmorzar i dinar) durant 
els següents períodes: 
 
- Del dia 2 de juliol  al 24 d’agost de 2018 per a 80 usuaris dels quatre equips del 

Servei D’atenció Diürna. ( 39 dies): 3.120 menús. 

- Del dia 1 de juliol  al 23 d’agost de 2019 per a 80 usuaris dels quatre equips del 

Servei D’atenció Diürna. ( 39 dies) : 3.120 menús. 

 

 
Necessitat a satisfer: 
 

Consell Comarcal del Baix Ebre 
Desenvolupament de l’activitat d’intervenció socioeducativa, durant el període comprés 
entre l’última setmana de juny i la primera de setembre, ambdues incloses, parcialment 
o íntegrament, i de manera preferent durant el mes d’agost i garantint un mínim de dos 
àpats al dia.  

 
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents: 
 

LOT 1 Codi CPV: 55523000-2 

Descripció del lot: Equip 1 Roquetes-780 serveis esmorzar i dinar 

Valor estimat: 4.254,55 anuals 
20 usuaris. 39 dies.  

 

Lloc d'execució: Escola Marcel.li Domingo - Roquetes 

 

LOT 2  Codi CPV: 55523000-2 

Descripció del lot: Equip 1 Deltebre. 780 serveis esmorzar i dinar 

Valor estimat: 4.254,55 anuals 
20 usuaris. 39 dies.  

 

Lloc d'execució: Escola Sant Miquel -  Deltebre 

 

LOT 3 Codi CPV: 55523000-2 

Descripció del lot: Equip 3 l’Ametlla de Mar -l’Ampolla. 780 serveis esmorzar i dinar 

Valor estimat: 4.254,55 anuals 
20 usuaris. 39 dies.  

 

Lloc d'execució: Mes de juliol Escola Sant Jordi de l’Ametlla de Mar  i mes d’agost 
escola Mediterrani de l’Ampolla 



 
 
 

LOT 4 Codi CPV: 55523000-2 

Descripció del lot: Equip 4. L’Aldea-Camarles. 780 serveis esmorzar i dinar 

Valor estimat: 4.254,55 anuals 
20 usuaris. 39 dies.  

 

Lloc d'execució: Mes de juliol lloc a determinar a l’Aldea i mes d’agost escola Sant 
Angel de Camarles 

 
 

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 
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  
SUBMINISTRAMENT DE MENU PER AL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIO 
EDUCATIVA, ESTIU 2018 I 2019”,  per procediment obert, tramitació ordinària, amb 
diversos criteris d’adjudicació convocant la seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent: 
 

Exercici Aplicació pressupostària 

2018 2018 231 22698 

 
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART. Determinar el caràcter plurianual del contracte, d’acord amb la  
 
CINQUÈ. 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.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 Miralles Guerrero, Vocal- Coordinador de l’àrea de serveis socials 
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
 
 
 
 

 



 
C) Expedients de licitació de contractes de l’àrea de joventut 

 
- Aprovació dels plecs de clàusules i licitació del servei de cursos de monitor 

de lleure. 
 
La tècnica de joventut 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: Organització i realització de dos cursos de monitor de lleure 
anuals durant l’any 2018 i l’any 2019. 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 80310000-0 

Valor estimat del contracte: 21.258,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 10.624,00 € IVA%: Exempt 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 10.624,00 € 

Durada de l'execució: finalització del darrer curs a 
l’estiu de 2019 

Durada màxima: 14 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 
“Organització i realització de dos cursos de monitor de lleure anuals durant l’any 2018 i 
l’any 2019”,  per procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris 
d’adjudicació convocant la seva licitació. 
 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 
TERCER. 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. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. 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 
Rosa Alegria Monfort, Vocal- Tècnica de joventut 
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 



 
 

D) Expedients d’atorgament de subvencions directes 
 
En data 14 de maig ha tingut entrada la sol.licitud Centre d’Ensenyament Musicals SL 
per la realització del Music Festival EbreTerra de Vent  que es realitzarà a Tortosa i a 
municipis de la comarca del Baix Ebre. 

Atès que aquesta  sol·licitud no pot ser objecte de subvenció mitjançant les bases 
aprovades amb aquesta finalitat degut a que els organitzadors no tenen la figura jurídica 
necessària per poder presentar-se a la convocatòria, però la corporació creu que 
l’activitat té molta importància i repercussió per al nostre territori , s’ha creat una  
aplicació nominal amb l’ import que haguessin obtingut si s’hagués donat la subvenció 

Si aquest projecte s’hagués valorat dins de la convocatòria de les bases de subvenció, 
hauria obtingut la màxima puntuació i l’import atorgat seria de 1.800€. 

Vist tot l’exposat, la Comissió de Govern acorda:  

 
Primer- Resoldre favorablement la sol·licitud de sub venció presentada pel Centre 
d’Ensenyament Musicals SL  per a l’organització i realització del Music Festival 
EbreTerra de Vent  i atorgar un ajut de 1.800,00 €.   

Segon- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el 
termini d’un mes, comptat a partir del dia següents al de la notificació o al de la publicació 
a la seu electrònica de la resolució. 

Tercer- Caldrà lliurar al Consell Comarcal la documentació justificativa de les despeses 
subvencionades, així com, la memòria detallada de l’activitat o projecte. 

Quart- Notificar el present acord al beneficiari. 
 
 

 
En data 14 de maig ha tingut entrada la sol·licitud de Roberto Olivan Performing Arts 
SL  per la realització del Festival Deltebre Dansa que es realitzarà al municipi de 
Deltebre, durant el mes de juliol de 2018.  

Atès que aquesta  sol·licitud no pot ser objecte de subvenció mitjançant les bases 
aprovades amb aquesta finalitat degut a que els organitzadors no tenen la figura jurídica 
necessària per poder presentar-se a la convocatòria, però la corporació creu que 
l’activitat té molta importància i repercussió per al nostre territori , s’ha creat una  
aplicació nominal amb l’ import que haguessin obtingut si s’hagués donat la subvenció 

Si aquest projecte s’hagués valorat dins de la convocatòria de les bases de subvenció, 
hauria obtingut la màxima puntuació i l’import atorgat seria de 3.600€. 

Vist tot l’exposat, la Comissió de Govern acorda:  

 
Primer- Resoldre favorablement la sol·licitud de subvenció presentada per de Roberto 
Olivan Performing Arts SL,  per a l’organització i realització del Festival Deltebre 
Dansa i atorgar un ajut de 3.600,00 €.   

Segon- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el 
termini d’un mes, comptat a partir del dia següents al de la notificació o al de la publicació 
a la seu electrònica de la resolució. 



 
Tercer- Caldrà lliurar al Consell Comarcal la documentació justificativa de les despeses 
subvencionades, així com, la memòria detallada de l’activitat o projecte. 

Quart- Notificar el present acord al beneficiari. 

 
 
PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del 
mes de març de 2018 
 
Els consellers assisteixen a la Presidència en l’elaboració de l’ordre del dia de la sessió 
ordinària del mes de maig que contindrà els següents punts: 
 

- Aprovació, si s’escau de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a 
la formació d’una borsa de treballador/a familiar 

 
- Aprovació, si s’escau, de la convocatòria del procés de selecció per a la formació 

d’una borsa d’educador/a social. 
 

- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del model de conveni per a la prestació del 
servei d’assistència informàtica comarcal 

 
- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Consorci per al 

desenvolupament del baix Ebre i Montsià per desenvolupament del projecte 
estratègic “Custòdia pel desenvolupament” 

 
- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament de Camarles per al 

projecte de tècnic comarcal de joventut 
 

- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores dels ajuts per assistència a llars 
d’infants, curs 2018-2019 

 
- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla comarcal per a l’exercici 

2018 
 

- Aprovació, si s’escau, del 4t. Expedient de modificació de crèdits del pressupost 
de l’exercici 2018 

 
- Aprovació, si s’escau, de l’esmena a l’aprovació dels costos del servei de gestió 

de residus 
 
 
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. 
 
 
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 i la signo amb el vistiplau de la Prsidenta. Certifico. 
 
   
 
 


