
 
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
SESSIO: 07/2021 – Sessió ordinària 
LLOC: Sessió presencial Sala Josep Costa. Seu comarcal 
DIA: 30.06.2021 
HORA: 12.30 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT  
 
IVAN GARIA MAIGÍ.  

ROGER AVIÑÓ MARTÍ 

MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ 

ROSALIA PEGUEROLES GISBERT 

JORDI GASENI BLANCH 
 
 
 
FRANCESC VALLESPI CERVETO 

FRANCESC VALLESPI CERVETO 

 
 
ALTRES ASSISTENTS:   
 
GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló 
 
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat,   secretària accidental. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
PUNT 1. Aprovació, si s'escau, de les actes 05 i 06 de les sessions de data 25.05.21 
i 14.06.21 

 
 
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta de la sessió de data 25.05.2021 
i l’acta de la sessió de data 14.06.2021 i, per unanimitat, aproven l’acta  05/2021 i 
06/2021 
 
 
 
PUNT 2. EXPEDIENTS DE LICITACIÓ: EXPEDIENT 680/2021. APROVAR PLECS DE 
CLAUSULES. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT. MENJADOR ESCOLAR 
CURS 21-22 I SEGUENTS 

 
 
“El servei de menjador en els centres docents públics del Departament d’Educació és 
una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització. 
 
D’acord amb el conveni que regula les relacions entre el Departament d’Educació i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, aquest assumeix en el seu àmbit territorial, la 
competència delegada pel Departament d’Educació de la gestió del servei escolar de 



 
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació, amb 
caràcter preceptiu. 
 
El Departament d’Educació ha de garantir la prestació del servei escolar de menjador a 
l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents 
públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents: 
 

• Estar obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per 
inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest 
supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament 
d’Educació és gratuït. 

• Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial. 
 
Les escoles de Remolins i La Mercè de Tortosa tenen la qualificació de centres d’Atenció 
Educativa Preferent d’acord amb la Resolució del Conseller d’Educació de data 9 
d’octubre de 1997 i el servei de menjador s’ha de gestionar des del Consell Comarcal 
del Baix Ebre i per això sorgeix la necessitat de licitar el servei de menjador escolar per 
aquestes dues escoles. 
 
Objecte del contracte. Subministrament de menús per a menjador escolar a les escoles 
Remolins i La Mercè -curs 2021-2022-. 
 
Justificació, necessitat i idoneïtat del contracte.  
 
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert en què tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una 
pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 
 
La prestació del contracte de subministrament consisteix en l’adquisició dels aliments i 
matèries primeres, la seva conservació i emmagatzematge, l’elaboració i la confecció 
dels menús, tenint en compte les diferents tipologies d’al·lèrgies i intoleràncies i el trasllat 
al centre escolar. 
 
Es prestarà un subministrament i no un servei donat a que hi ha un baix marge de negoci 
i es vol garantir una adequada qualitat dels aliments servits i el Consell Comarcal del 
Baix Ebre optimitza la gestió del personal a canvi d’aconseguir aquesta millor qualitat en 
els àpats.  
 
L’empresa adjudicatària utilitzarà la modalitat d’elaboració dels menús pel sistema de 
càtering. L’empresa haurà d’utilitzar la seva cuina pròpia per elaborar el menjar i el seu 
posterior transport fins al centre per tal de ser servit en condicions de ser consumit 
(calent o fred, segons correspongui) i d’acord amb les característiques de cada centre 
detallades a la clàusula següent. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir el menjar disponible i de forma que es conservi 
a la temperatura que el marc legal estableix, en un període màxim de 15 minuts abans 
del dinar, segons l’horari que li comunicarà el Consell Comarcal del Baix Ebre abans de 
l’inici del curs escolar. 
 
El fet que les escoles de Remolins i la Mercè siguin considerades centres d’alta 
complexitat fa que s’hagi de garantir la prestació del servei en aquestes escoles per part 



 
del Consell Comarcal del Baix Ebre per al curs escolar 2021-2022 i es podrà prorrogar 
per al curs 2022-2023. 
 
Consideracions tècniques. Proposta de clàusules tècniques per a la contractació del 
subministrament de menús per al menjador escolar a les escoles Remolins i La Mercè. 
2021-2022 
 
El preu de la licitació s’estableix en la quantitat de 3,50 euros/menú/dia. A aquest preu 
se li afegirà l’IVA corresponent. 
 
L’oferta presentada pels licitadors serà igualant aquest import o minorant-lo.  

 
S'entén que el pressuposat base de licitació s’adequa als preus del mercat. 

 
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de : 171.500,00 € (sense IVA), 
per al dos cursos, amb el següent detall: 
 
Estimació de menús per curs de l’Escola Remolins: 11.200 
Estimació de menús per curs de l’Escola La Mercè: 13.300 
 
El càlcul és el resultant de multiplicar 3,50 € per les estimacions de menús per dos 
cursos a l’Escola Remolins i a l’Escola La Mercè (11.200 + 13.300).  
 
L’import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost 
comarcal de l’exercici 2021 i de l’exercici 2022. 
 

VALOR ESTIMAT CONTRACTE MENJADOR ESCOLAR    

       

REMOLINS LA MERCÈ PREU MENU TOTAL S/IVA IVA TOTAL 1 CURS 
VALOR ESTIMAT  
2 CURSOS 

2021- 3.740 2021- 4.330 3,5      

2022- 7.460 2022- 8.970 TOTAL MENUS 85.750,00 8.575,00 94.325,00 171.500,00 

11.200 13.300 24.500     

       

 
Durada del contracte.  
 
DATA D’INICI 
La data prevista per a l’inici del contracte és el dia 13 de setembre de 2021.  
 
DATA FINAL 
El contracte finalitzarà el darrer dia del curs escolar 2021-2022, d’acord amb les 
disposicions del Departament d’Educació la Generalitat de Catalunya. 
 
Es podrà prorrogar pel curs 2022-2023, manifestat de forma expressa pel Consell 
Comarcal abans de la finalització del mes de juny de 2022 amb notificació per escrit a 
l'adjudicatari.  
 
Vistes les dades exposades, la Comissió de Govern, per unanimitat dels presents, 
adopta els següents ACORDS: 
 



 
  
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del 
SUBMINISTRAMENT DE MENU PER AL MENJADOR ESCOLAR DELS COL.LEGIS 
REMOLINS I LA MERCÈ DE TORTOSA convocant la seva licitació. 
  
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
  
TERCER.  Traslladar aquest acord  a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar 
les anotacions comptables que procedeixin. 
  
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: 
  
— David Poy Martinez, que actuarà com a President de la mesa. 
  
— Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal - Secretària de la Corporació 
  
— Maria Teresa Barberà Martí, Vocal- Interventora de la Corporació 
  
—Eva Blanch Albesa, Vocal – Coordinadora d’Ensenyament. 
  
— Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
  
 
 
PUNT 3. EXPEDIENTS DE LICITACIÓ: APROVAR PLEC DE CLAUSULES. 
EXPEDIENT 580/2021. CONTRACTE DE SERVEIS. PROJECTE CONSTRUCTIU 
Plataforma fangs i Digestor Anaerobi a EDAR Tortosa 

 

 
Actualment, els sistemes de gestió de fangs de les EDARS de les Terres de l’Ebre, no 
disposen d’un sistema de digestió anaeròbica dels fangs pel que, al finalitzar els 
tractaments de depuració de cadascuna d’elles, els fangs produïts han de passar per un 
procés de compostatge abans de poder ser utilitzats per a l’agricultura.  

Amb la construcció d’un digestor anaerobi, es pretén aconseguir un major aprofitament 

dels fangs, ja que el fangs digerits es poden aplicar a l’agricultura directament, es 

disminuirà el volum final de fangs (per la reducció d’una fracció del contingut de volàtils) 

i de tot el procés es generarà un biogàs, que pot ser valoritzat energèticament. 

Unit amb l’anterior, la plataforma de fangs permetrà que la producció dels mateixos en 
cada EDAR de les Terres de l’Ebre es pugui portar fins a aquest punt centralitzat de 
gestió i tractament. 



 
 
L’objecte del contracte és la redacció del projecte constructiu de “PLATAFORMA DE 
RECEPCIÓ DE FANGS DESHIDRATATS I DIGESTOR ANAEROBI, SITUAT A L’EDAR 
DE TORTOSA-ROQUETES (TM TORTOSA)” per a millorar el sistema de gestió de fangs 
que es produeixen a les TTEE. 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 

Objecte del contracte: Projecte constructiu “PLATAFORMA DE FANGS DESHIDRATATS 
I DIGESTOR ANAEROBI, SITUAT A L’EDAR TORTOSA-ROQUETES (TM TORTOSA)”. 

Tipus de contracte: contracte de serveis 

Subtipus del contracte: Serveis de consultoria 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 7124000-6 Elaboració de projectes, dissenys i pressupostos. 

Valor estimat del contracte: 65.000,00 € més IVA 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 65.000,00 € IVA%: 21 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 78.650,00 € 

Durada del contracte: 11 mesos 

Possibilitat de pròrroga: sí, en cas necessari degut a causes no imputables al 
contractista. 

Durada màxima pròrroga: 2 mesos addicionals 

 
 
 
  
A la vista de l'expedient de contractació tramitat examinada la documentació que 
l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de Govern del Consell Comarcal, 
com a òrgan de contractació vist el dictamen de  la Comissió informativa comarcal de 
gestió ambiental i sector primari adopta els següents acords: 
  
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte 
a regulació harmonitzada, convocant la seva licitació. 
  
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
  
TERCER. Donar compte a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions 
comptables que procedeixin. 
  
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: 
  
-Roger Aviñó Martí, que actuarà com a President de la mesa. 
  
-Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària de la Corporació). 
  
-Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora de la Corporació). 
  
-Josep Aragonés Gisbert, Vocal. 
  
-Marta Arques Bertomeu, Vocal. 
  
-Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
  
 
SETÈ. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per, si s’escau,  establir la 
classificació de les ofertes presentades i requerir a les empreses que presentin la 
documentació corresponent prèvia al tràmit d’adjudicació. 
 
 
PUNT 4. EXPEDIENTS DE LICITACIÓ: PROPOSTA CLASSIFICACIO OFERTES. 
EXPEDIENT 486/2021. CONTRACTE DE SERVEIS. CURS DE MONITOR DE 
LLEURE. 2021 

 
 
1. La Comissió de Govern del Consell Coamrcal del Baix Ebre, en sessió de data 
25.05.2021 va acordar  
 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la prestació 
del servei de cursos relacionats en el món del lleure durant els anys 2021 i 2022, convocant 
la seva licitació. 
  
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
 

 
2. Es publicà anunci en el Perfil de contractant del Consell Coamrcal del baix Ebre i es 
presenten a licitació: 
 

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 

ESCOLA DE L’ESPLAI DE TORTOSA 

 
 
3. La Mesa acorda no admetre com a licitadora a l’empresa Escola de l’Esplai de 
Tortosa, ja que ha presentat la documentació que hauria de constar al Perfil del 
Contractant, al  Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb número 
2021-E-RC-5093,  de data 18 de juny de 2021.  
 
Segon consta al punt 9.2 del Plec de Clàusules Administratives, aquesta  licitació és 
“exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació 



 
d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic posa a la disposició de 
candidats i entitats licitadores per a tal fi”. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al seu article 139.2, 
estableix el següent “ Les propostes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que 
garanteixin tal caràcter fins al moment de l’obertura de les propostes” 
 
L’empresa ESCOLA DE L’ESPLAI ha presentat la totalitat de la seva oferta al Registre 
General del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquesta oferta ha estat visible per a la 
Mesa de contractació abans de l’obertura de les ofertes a través de la Plataforma de 
Contractació. 
 
Tot i que l’empresa posteriorment a l’entrada en el Registre presenta la seva oferta a 
través la Plataforma de Contractació, s’ha trencat l’obligatorietat de secret de l’oferta, 
per la qual cosa la Mesa de contractació acorda excloure-la d’aquest procediment de 
licitació. 
 
 
4. La Mesa de contractació eleva a l’òrgan de contractació la següent puntuació i 
proposta: 
 

OFERTA 

Preu 
sense 

IVA IVA 
Preu en 

IVA 
Puntuació Oferta 

Econòmica 

Fundació Privada Gentis 16.100,00 exempt 16.100,00 20,00 

 
 

PUNTUACIÓ 
Oferta 

Econòmica   
Puntuació 

tècnica 
TOTAL 

Fundació Privada Gentis 20,00 21,00 41,00 

 

PROPOSTA 
Oferta 

Econòmica   
Puntuació 

tècnica 
TOTAL Ordre 

Fundació Privada Gentis 20,00 21,00 41,00 1 

 

 
A la vista de la proposta formulada per la Mesa de contractació, la Comissió de Govern, 
per unanimitat, adopta els següents ACORDS: 
 
 
PRIMER. Acordar l’exclusió del procés de licitació de l’empresa ESCOLA DE L’ESPAI, 
pel motius expressats en l’expositiu número 3. 
 
SEGON:  Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta 
duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre 
decreixent: 
  

 Oferta Econòmica   Puntuació tècnica TOTAL Ordre 

Fundació Privada Gentis 20,00 21,00 41,00 1 

 
  



 
SEGON. Requerir a FUNDACIÓ GENTIS, 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 que s'ha fixat 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 que sigui procedent. 
  
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 
garantia d'un 5% del preu final ofertat, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, la garantia 
definitiva és per import de 805,00 € 
 
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i 
es doni trasllat a aquesta la Presidència del Consell  per resoldre l’adjudicació del 
contracte 
 
 
 
PUNT 5. EXPEDIENTS DE LICITACIÓ: PROPOSTA DE PRORROGA . EXPEDIENT 
849/2021. PRORROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE DELEGAT PROTECCIO DE 
DADES 

 
 
En data 26 de març de 2019, la Comissió de Govern del Consell Comarcal, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de delegat 
de protecció de dades per al Consell Comarcal del Baix Ebre, convocant la seva licitació 
i aprovant els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que havien de regir el contracte.  
 
En data 8 de juliol de 2019, la presidència, fent ús de la facultat atribuïda per la Comissió 
de Govern com a òrgan de contractació, per acord de data 14 de juny de 2019, adjudica 
el contracte a l’empresa GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L, d’acord amb el 
previst als esmentats Plecs. 
 
En data 15 de juliol de 2019 es va formalitzar la signatura del contracte amb l’empresa 
adjudicatària, GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. 
 

D’acord amb el que preveu la clàusula 4A.2 del Plec de clàusules administratives 
particulars, el contracte es podrà prorrogar, sempre que la suma de totes les prorrogues 
no superi els dos anys.  

 
 
En data 30 de juny de 2021, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
acorda: 
 
Primer. Comunicar a l’empresa adjudicatària del servei de Delegat de protecció de 
dades per al Consell Comarcal del Baix Ebre, la voluntat del Consell Comarcal de 
prorrogar el contracte signat, per a una anualitat. 



 
 
Segon. Traslladar l’expedient a la intervenció comarcal per tal que procedeixi a la 
fiscalització prèvia de l’expedient. 
 
Tercer. Un cop fiscalitzat, en el benentès que l’empresa hagi manifestat la seva 
conformitat, procedir a la signatura del document de pròrroga.  
 
 
I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 13.00 
hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa aixeca aquesta acta. Certifico 
 
 


