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PUNT 1. Expedient 296/2020 - LICITACIÓ -CONTRACTE DE SERVEIS. "Programa
d'assessorament integral per a microempreses i pimes". PROGRAMA 7
COMARQUES. BAIX EBRE AVANT
El Projecte “Treball a les 7 comarques” pretén intervenir en la comarca del Baix Ebre i
sis comarques més: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre
i el Montsià, amb l’objectiu de promocionar el desenvolupament econòmic local i la
creació d’ocupació, i estableix que per fer front a les desigualtats territorials s’han de dur
a terme serveis i programes adreçats a la generació d’ocupació, la creació d’activitat
empresarial, i la dinamització i l’impuls del desenvolupament econòmic local, de manera
que sigui possible desenvolupar un entorn que afavoreixi la dinamització
socioeconòmica de la comarca.
Donat que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud de subvenció
en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” durant el 2019, per a la realització
del projecte anomenat “Pla d’Execució Anual del Projecte “Treball a les 7 comarques:
Baix Ebre Avant” per al període 2019-2020”, d’acord amb la resolució TSF/1850/2019,
de 26 de juny, per a la qual sobre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de
subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de
reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”.
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ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Així doncs, aquesta assistència tècnica s’ha de basar en l’acompanyament a 10
microempreses, professionals i/o pimes, i ha d’incloure:
a) Una diagnosi de la situació de cada empresa per detectar les necessitats concretes
de cada empresa.
b) Una definició dels objectius a aconseguir i una planificació de les actuacions a
realitzar per tal de garantir l’assoliment dels objectius marcats.
c) Un assessorament i suport personalitzat en l’execució d’accions concretes mitjançant
una assistència tècnica per atacar les principals necessitats, mancances i/o deficiències
detectades.
d) L’elaboració d’un informe final per part de la consultora amb totes les actuacions
treballades i que inclourà una proposta/recomanacions a realitzar a curt in mig termini,
per cada empresa assessorada.
Un cop coneguts aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
del PROGRAMA D’ASSESSORAMENT INTEGRAL PER A MICROEMPRESES I
PIMES. PROGRAMA 7 COMARQUES convocant la seva licitació.

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

Els objectius específics d’aquesta assistència tècnica aniran en funció del tipus
d’empreses i de les seves necessitats, i giraran al voltant de:
• Determinar les necessitats i mancances de 10 empreses del territori
• Aconseguir una diagnosi de la situació inicial d’aquestes 10 empreses
• Planificar i acordar les actuacions concretes a realitzar amb aquestes 10
empreses.
• Realitzar l’acompanyament i assessorament individualitzat a 10 empreses
segons la planificació i els objectius marcats.
• Elaborar un informe final de les actuacions treballades que contingui una
proposta /recomanacions a realitzar a curt/mig termini per cada empresa
assessorada.
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Amb aquest programa d’assessorament integral, el Consell Comarcal del Baix Ebre
pretén posar a disposició de les microempreses, pimes i professionals del territori una
consultora externa i experta en aquelles temàtiques o àrees clau que afecten a
l’operativitat d’una empresa, per tal que mitjançant una assistència tècnica continuada,
aquest equip d’experts faci un acompanyament integral en aquelles actuacions
concretes a millorar dintre de l’empresa amb la finalitat que aquestes siguin més
competitives i puguin generar ocupació.

ACTA COMISSIO GOVERN

L’acció, objecte del contracte, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (Programa de
suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte
Treball a les 7 comarques) i cofinançada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social.
Les microempreses i pimes del territori per la seva dimensió i disposició limitada de
recursos s’enfronten a problemàtiques específiques diferents a altres tipologies
d’empreses.

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.

VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARI DE LA MESA

PUNT 2. Expedient 327/2020 - LICITACIÓ - CONTRACTE DE SERVEIS. "Seminaris
per professionalitzar les empreses del Baix Ebre". PROGRAMA 7 COMARQUES.
BAIX EBRE AVANT
El Projecte “Treball a les 7 comarques” pretén intervenir en la comarca del Baix Ebre i
sis comarques més: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre
i el Montsià, amb l’objectiu de promocionar el desenvolupament econòmic local i la
creació d’ocupació, i estableix que per fer front a les desigualtats territorials s’han de dur
a terme serveis i programes adreçats a la generació d’ocupació, la creació d’activitat
empresarial, i la dinamització i l’impuls del desenvolupament econòmic local, de manera
que sigui possible desenvolupar un entorn que afavoreixi la dinamització
socioeconòmica de la comarca.
Donat que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud de subvenció
en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” durant el 2019, per a la realització
del projecte anomenat “Pla d’Execució Anual del Projecte “Treball a les 7 comarques:
Baix Ebre Avant” per al període 2019-2020”, d’acord amb la resolució TSF/1850/2019,
de 26 de juny, per a la qual sobre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de
subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de
reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”.
L’acció, objecte del contracte, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (Programa de
suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte
Treball a les 7 comarques) i cofinançada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social.
Aquesta acció suposa la posada a disposició de les empreses d’un cicle de seminaris
de capacitació en relació a temes cabdals en algunes de les principals mancances
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SUPLENT PRESIDENT

TITULAR
Ivan García Maigí, president de l’àrea d’Activació
Econòmica i Esports de la Corporació
Roger Aviñó Martí, conseller de l’àrea d’Activació
Econòmica i Esports de la Corporació
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Maria Teresa Barberà Martí, interventora accidental de la
corporació
Josep Luque Cervera, responsable de l’àrea d’Activació
Econòmica
Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació
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CÀRREC
PRESIDENT

ACTA COMISSIO GOVERN

QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:

detectades en el teixit empresarial de la comarca. És en aquest sentit, i en base a
l’experiència adquirida assessorant a empreses del Baix Ebre, que podem afirmar que
les empreses de la comarca, s’enfronten a problemes d’organització, de gestió,
d’eficiència, de creixement, de consolidació, de personal, etc, d’aquí la proposta
formativa per a la professionalització i “training” del seu equip humà.

•

Millorar les eines i habilitats entorn a la comunicació i la manera de transmetre
els missatges tan a nivell intern de l’empresa com a nivell comercial i d’imatge
pública.
• Millorar les estratègies de direcció d’equips i persones.
• Millorar les habilitats de negociació i de resolució de conflictes.
• Facilitar les eines necessàries per millorar el control de gestió.
• Actualitzar el coneixement dels assistents en certes àrees de coneixement
específiques i en les eines o tècniques que els permetran una major
competitivitat i productivitat professional.
• Millora en la competitivitat global de l’empresa, resultat de la professionalització
dels seus comandaments.
• Incorporar la cultura de millora continuada i constant dels professionals per una
gestió més eficient de les empreses.
• Facilitar el networking entre els professionals del territori assistents als seminaris
Per tant, per poder assolir els objectius marcats es desenvoluparan aquest 6 seminaris
de suport al teixit productiu per mitjà de sessions grupals:
1. Pautes de comunicació positiva
Dotar als participants de la perspectiva i el coneixement de les eines necessàries
per poder establir unes pautes que els permetin redirigir la seva comunicació i
missatge a un plànol positiu, generant així millors resultats, menor desgast, millor
imatge pública i major adhesió als seus plantejaments.
2. Cohesió d’equips de treball i comunicació interna
Proporcionar a les empreses els darrers coneixements i les eines necessàries
per poder establir el salt d’un grup de treball a un equip d’alt rendiment.
3. Negociació professional i influència
Facilitar als participants una primera presa de contacte (nivell 1) amb les eines i
procediments de la negociació professional, desenvolupada amb pràctiques,
exemples, casos, tallers i role playing, per tal de poder planificar, entrenar i
millorar les seves habilitats negociadores.
4. Presa de decisions i resolució de problemes
Dotar als participants de la perspectiva i les eines necessàries per poder disposar
d’una presa de decisions professional considerant el detall de les circumstàncies
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Els objectius específics d’aquests seminaris giren al voltant de:
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Aquest cicle de seminaris ha estat dissenyat amb un total de 6 seminaris i una durada
de 24 hores amb la finalitat de professionalitzar les empreses del territori.

ACTA COMISSIO GOVERN

Aquests seminaris pretenen afavorir el desenvolupament dels professionals de les
empreses de la comarca, ajudant-los a actualitzar el seu coneixements en gestió
empresarial, i gestió i optimització dels seus RRHH. Es busca també, alhora, que
disposin d’un espai d’aprenentatge acompanyats d’una visió experta externa, que els
permeti d’una banda resoldre els seus dubtes i de l’altra prendre millor decisions vers
l’empresa.

especifiques, però alhora disposant d’una visió de conjunt de les afectacions que
aquella decisió tindria sobre el conjunt de l’empresa. Aquest sistema de presa
de decisions ha de permetre una apropament a la resolució del conflicte de
manera estructurada i clara per mirar d’arribar al millor resultat possible.

Un cop coneguts aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
del SEMINARIS PER PROFESSIONALITZAR LES EMPRESES DEL BAIX EBRE.
PROGRAMA 7 COMARQUES 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.
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6. Definició e implementació de l’estratègia en les pimes
Crear una seqüencia lògica entre el pensament estratègic i el dia a dia de les
pimes, una aproximació que permeti dissenyar l’estratègia alineada al sentit de
l’empresa, alhora que poder desenvolupar-la de manera pràctica, operativa i
coherent.

ACTA COMISSIO GOVERN

5. Control de gestió a les pimes: costos, anticipació, rendibilitat i tresoreria
Posar a l’abast dels assistents les eines bàsiques per tenir un control i una gestió
òptima de l’empresa i així augmentar la productivitat i reduir els costos. En aquest
seminari es definiran els punts de control mínims que tot responsable d’una pime
ha de dominar.

CÀRREC
PRESIDENT
SUPLENT PRESIDENT
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARI DE LA MESA

TITULAR
Ivan García Maigí, president de l’àrea d’Activació
Econòmica i Esports de la Corporació
Roger Aviñó Martí, conseller de d’Activació Econòmica i
Esports de la Corporació
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Maria Teresa Barberà Martí, interventora accidental de la
corporació
Josep Luque Cervera, responsable de l’àrea d’Activació
Econòmica
Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació

PUNT 3. Expedient 337/2020 - LICITACIÓ - CONTRACTE DE SERVEIS. "Seminaris
sobre transformació digital i indústria 4.0 per a la indústria manufacturera".
PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX EBRE AVANT
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QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:

La finalitat d’aquest seminaris es acompanyar a les empreses en la decisió de realitzar
la transformació digital del seu negoci i apostar per la indústria 4.0 per millorar la
competitivitat del sector, promoure una ocupació de qualitat i dinamitzar econòmicament
el territori.
Aquest cicle de seminaris ha estat dissenyat amb un total de 4 seminaris específics i
una durada de 16 hores amb la finalitat de professionalitzar les empreses del territori.
Els objectius específics d’aquests seminaris giren al voltant de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduir a les empreses el concepte de transformació digital i indústria 4.0 i la
seva importància estratègica.
Entendre els principals conceptes que acompanyen la digitalització i veure un
model d’implementació d’un procés de transformació digital.
Realitzar una pre-diagnosi individual de l’estat de digitalització de les empreses
manufactureres participants en el seminari.
Conèixer com la digitalització impacta en els equips i les persones de
l’organització empresarial.
Conèixer les metodologies Agile i la seva importància en l’entorn de la gestió de
les persones i en espacial en els àmbits vinculats a la gestió del talent.
Capacitar a les empreses en els conceptes i tecnologies del IoT.
Traslladar els avantatges tan productius com de model de negoci que té la
incorporació de la IoT en els processos industrials.
Introduir a l’empresa les tècniques, eines i procediments disponibles actualment
en l’àmbit de la fabricació additiva.

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

L’acció, objecte del contracte, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (Programa de
suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte
Treball a les 7 comarques) i cofinançada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social.
Aquesta acció pretén per capacitar a les empreses i professionals de la industria
manufacturera en els conceptes, tecnologies i metodologies vinculades amb la
transformació digital i la indústria 4.0 per no perdre competitivitat al mercat professional,
ja que s’ha identificat com un dels sectors estratègics per a l’economia de la comarca
degut al nombre de persones que ocupa i el nombre d’empreses que té. Aquesta
capacitació tècnica es realitzarà a través d’un cicle de seminaris específics.
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Donat que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud de subvenció
en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” durant el 2019, per a la realització
del projecte anomenat “Pla d’Execució Anual del Projecte “Treball a les 7 comarques:
Baix Ebre Avant” per al període 2019-2020”, d’acord amb la resolució TSF/1850/2019,
de 26 de juny, per a la qual sobre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de
subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de
reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”.

ACTA COMISSIO GOVERN

El Projecte “Treball a les 7 comarques” pretén intervenir en la comarca del Baix Ebre i
sis comarques més: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre
i el Montsià, amb l’objectiu de promocionar el desenvolupament econòmic local i la
creació d’ocupació, i estableix que per fer front a les desigualtats territorials s’han de dur
a terme serveis i programes adreçats a la generació d’ocupació, la creació d’activitat
empresarial, i la dinamització i l’impuls del desenvolupament econòmic local, de manera
que sigui possible desenvolupar un entorn que afavoreixi la dinamització
socioeconòmica de la comarca.

•
•

Introduir a l’empresa al prototipat industrial
Conèixer els avantatges i els passos a seguir emprant la fabricació additiva.

Per tant, per poder assolir els objectius marcats es desenvoluparan aquest 4 seminaris
de suport al teixit productiu per mitjà de sessions grupals:

4. Fabricació 3D: Prototips per al sector productiu
Una altra tecnologia clau en els entorns industrials és la fabricació additiva,
especialment indicada per al prototipat. Abans de llançar un producte al mercat
és necessari prototipar. El prototip ha de servir per demostrar si la idea és viable
o no, tan tècnicament com pel negoci. Però com es fa? En aquest seminari es
veuran les principals tècniques de fabricació additiva i es donaran les eines per
encarar la fase de prototip de manera realista i estratègica, aprofitant les
tecnologies de disseny i fabricació digital.

Un cop coneguts aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
de SEMINARIS SOBRE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INDÚSTRIA 4.0 PER A LA
INDÚSTRIA MANUFACTURERA. PROGRAMA 7 COMARQUES convocant la seva
licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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3. Introducció a les tecnologies IoT per a la indústria manufacturera
Una de les tecnologies clau en els entorns industrials és el què es coneix com
l’Internet de les coses o IoT. La interconnectivitat entre els diferents elements de
producció, la integració horitzontal amb proveïdors i clients, i una integració
vertical entre tots els sistemes de l’empresa ofereix grans avantatges tan des del
punt de vista de competitivitat com també de l’oportunitat de generació de nous
negocis digitals. En aquest seminari introduirem els principals aspectes de
la IoT (sensòrica, sistemes de comunicació, seguretat, etc.).
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2. Persones i digitalització en la indústria manufacturera: Introducció al Agile
Talent
Un element clau en qualsevol procés de transformació digital és la gestió de les
persones. Sense una adequada motivació, un lideratge compromès i un
enfocament estratègic clar que impliqui els equips, difícilment es pot iniciar un
procés de millora de la competitivitat basat en la digitalització. En aquest seminari
es posen les bases de la gestió del talent digital i en com una
pime manufacturera pot fer un salt qualitatiu molt important amb un enfocament
nou vers els recursos humans.

ACTA COMISSIO GOVERN

1. Per què i com afrontar la transformació digital de la indústria
manufacturera?
Molts cops es parla de digitalització i transformació digital, però pocs saben
exactament què vol dir aquest concepte i quines implicacions té. Aquest seminari
pretén fer entendre aquest paradigma d’un manera fàcil i clara i sobretot, explicar
una metodologia per a la seva implementació en empreses petites i mitjanes del
sector manufacturer.

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.

VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARI DE LA MESA

PUNT 4. Expedient 373/2020 - LICITACIÓ - CONTRACTE DE SERVEIS.
"Comunicació i difusió de les accions del projecte". PROGRAMA 7 COMARQUES.
BAIX EBRE AVANT
El Projecte “Treball a les 7 comarques” pretén intervenir en la comarca del Baix Ebre i
sis comarques més: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre
i el Montsià, amb l’objectiu de promocionar el desenvolupament econòmic local i la
creació d’ocupació, i estableix que per fer front a les desigualtats territorials s’han de dur
a terme serveis i programes adreçats a la generació d’ocupació, la creació d’activitat
empresarial, i la dinamització i l’impuls del desenvolupament econòmic local, de manera
que sigui possible desenvolupar un entorn que afavoreixi la dinamització
socioeconòmica de la comarca.
Donat que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud de subvenció
en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” durant el 2019, per a la realització
del projecte anomenat “Pla d’Execució Anual del Projecte “Treball a les 7 comarques:
Baix Ebre Avant” per al període 2019-2020”, d’acord amb la resolució TSF/1850/2019,
de 26 de juny, per a la qual sobre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de
subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de
reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”.
L’acció, objecte del contracte, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (Programa de
suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte
Treball a les 7 comarques) i cofinançada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social.
Una de les missions principals d’aquesta acció és donar a conèixer als diferents públics
les diverses accions que s’emmarquen dintre del projecte “Treball a les 7 comarques:
Baix Ebre Avant” per tal de poder difondre la informació del projecte als ciutadans i

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

SUPLENT PRESIDENT

TITULAR
Ivan García Maigí, president de l’àrea d’Activació
Econòmica i Esports de la Corporació
Roger Aviñó Martí, conseller de d’Activació Econòmica i
Esports de la Corporació
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Maria Teresa Barberà Martí, interventora accidental de la
corporació
Josep Luque Cervera, responsable de l’àrea d’Activació
Econòmica
Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació
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CÀRREC
PRESIDENT

ACTA COMISSIO GOVERN

QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:

empresaris, fomentar la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, i aconseguir
el màxim de beneficiaris en cada actuació concreta.
Per aconseguir-ho, es necessari dissenyar gràficament el contingut de cadascuna de
les actuacions i incloure la diferent informació per tal de poder donar-ho a conèixer a
través de diferents mitjans de comunicació i penjar la informació a la web i a les xarxes
socials del projecte. La finalitat d’aquesta acció és posar a l’abast del públic objectiu, tan
a nivell comarcal com supracomarcal, la informació de les diferents accions del projecte.
Per tant, en cada acció s’ha de tenir una estratègia de comunicació concreta amb
material gràfic de suport.

-

Atreure més beneficiaris
Comunicar millor el contingut de cada acció (què, qui, com, quan, on, etc)
Difondre la informació a diferents mitjans de comunicació per arribar a diferents
públics
Trametre una imatge integrada del projecte i de qualitat
Tirar endavant projectes estratègics on resulta indispensable aquest material de
suport per al desenvolupament d’aquests projectes.
Reforçar i consolidar la imatge general del projecte
Comunicar el finançament de les actuacions

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

Davant d’això, el primer pas per poder comunicar i difondre les diferents accions del
projecte passa per dissenyar gràficament el contingut de cada acció, amb la informació
de cadascuna de les accions, per tal de poder transmetre els seus objectius i continguts,
entre altra informació d’interès per beneficiar-se de les diverses accions del projecte,
així com poder arribar al màxim de beneficiaris possible. Per tant, el disposar de
documentació gràfica online de suport de cadascuna de les accions permet:

ACTA COMISSIO GOVERN

A banda, donat que el projecte Baix Ebre Avant disposa d’una web pròpia, i que
l’estructura d’aquesta està adaptada a les accions que s’han desenvolupat durant el
2019, per a aquest 2020 és necessari adaptar i complementar aquesta estructura i els
seus continguts a les noves accions i programes a implementar durant el 2020.

-

Facilitar l’accés a la informació del projecte als ciutadans, al sector públic, al
sector privat i a la comunitat educativa.

-

Donar a conèixer la totalitat de les accions del projecte Baix Ebre Avant tan a
nivell comarcal com supracomarcal.

-

Motivar als destinataris a beneficiar-se de les accions del projecte.

-

Millorar el coneixement del projecte per part de la població, del sector públic, del
sector privat i de la comunitat educativa.

-

Difondre el contingut les accions a mitjans de comunicació online i premsa
escrita.

D’aquesta manera, per poder assolir els objectius marcats es necessari dissenyar
diferents materials per a la difusió online dels projectes i/o accions concretes i com no,
l’actualització de l’espai web on poder fer aquesta comunicació i difusió de les
actuacions subvencionades.
En aquest sentit, es necessari elaborar els següents continguts gràfics
-

Programa d’assessorament integral per a Microempreses i pimes:
o Díptics, mida DIN A4 (sense impressions)
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Els objectius específics d’aquesta campanya de comunicació giren al voltant de:

-

Seminaris sobre transformació digital i indústria 4.0 per a la indústria manufacturera del
Baix Ebre:
o Díptics, mida DIN A4 (sense impressions).

-

Carpetes corporatives del projecte Baix Ebre Avant:
o Disseny i impressió de 1.000 unitats.

-

Targetes de visita per als dos serveis (disseny i impressió de 1.000 unitats):
o Servei d’atenció a les empreses
o Servei d’atenció a les persones

-

Dispositiu d’inserció sociolaboral:
o Díptics, i impressió de 500 unitats en paper de 170gr. amb acabat plastificat mate d’alta
qualitat.
o Cartells, mida DNI A3 i impressió de 30 unitats.

-

Jornada de bones pràctiques entre empreses per a promocionar els beneficis de la formació
professional i la formació dual
o Díptics, mida DIN A4 (sense impressions)
o Cartells, mida DNI A3 i impressió de 50 unitats.

-

Mapa de recursos formatius del Baix Ebre i Montsià
o Disseny i maquetació del mapa (60 pàgines aprox)
o Imatges il·lustratives i disseny de diferents elements gràfics

-

Díptic de difusió del mapa de recursos formatius del Baix Ebre i Montsià
o Díptics, mida DIN A4 (sense impressions)

-

Web del projecte Baix Ebre Avant:
o Adaptació i actualització dels continguts, reestructuració d’alguns apartats, i suport tècnic
especialitzat.

Per dur a terme les actuacions descrites, l’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte les següents
qüestions tècniques per al desenvolupament de les actuacions.
Pel que a la web del projecte Baix Ebre Avant haurà de fer-se càrrec de:
o
o
o
o
o
o

-

La renovació del domini i de l'allotjament web.
Actualitzacions de la plantilla i dels plugins instal·lats. Inclou plugins de pagament.
Manteniment tècnic del lloc web i supervisió de les còpies de seguretat.
Gestió del servidor i de l'FTP.
Seguiment de Google Analytics.
Actualització i ampliació de la informació dels diferents apartats (inclou l'optimització de
les imatges).

I pel que fa al disseny gràfic i impressions de la resta d’actuacions:
•
•
•
•
•
•

L’empresa adjudicatària gestionarà la compra i gestió de les imatges i il·lustracions que
es facin servir per elaborar els diferents dissenys.
Cada projecte tindrà una imatge gràfica personalitzada i diferenciada.
Els cartells s’han d’imprimir en paper de 170g (com a mínim) i amb acabat plastificat.
Els díptics que inclouen impressió, es faran amb paper de 170g (com a mínim) i amb
acabat plastificat.
Les targetes de visita es dissenyaran a dues cares i s’imprimiran en cartró de 300g i amb
acabat plastificat.
Les carpetes corporatives seran de dos tipus:
▪
750 carpetes de 350 g o superior. Format A4, a 4/0 tintes i amb acabat estucat
mate.
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-
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Seminaris per professionalitzar les empreses del Baix Ebre:
o Díptics, mida DIN A4 (sense impressions).

ACTA COMISSIO GOVERN

-

▪

•

250 carpetes de 350 g o superior. Format A4, amb sobre i llom de 0,5 cm, a 4/0
tintes i amb acabat estucat mate.
La impressió del Mapa de Recursos Formatius ha de ser a color, amb paper de 170 g a
l'interior i portada i contraportada de 300 g i acabat plastificat mate d'alta qualitat.

Per desenvolupar la elaboració d’aquests materials serà necessari realitzar un mínim de 10 reunions de
treball (1 per cada actuació a dissenyar) per tal d’estructurar, programar i redactar la informació que ha de
contenir el disseny de cada acció.

Un cop coneguts aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, adopta els següents ACORDS:

QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:

CÀRREC
PRESIDENT
SUPLENT PRESIDENT
VOCAL
VOCAL
VOCAL

SECRETARI DE LA MESA

TITULAR
Ivan García Maigí, president de l’àrea d’Activació
Econòmica i Esports de la Corporació
Roger Aviñó Martí, conseller de l’àrea d’Activació
Econòmica i Esports de la Corporació
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Maria Teresa Barberà Martí, interventora accidental de
la corporació
Josep Luque Cervera, responsable de l’àrea d’Activació
Econòmica
Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

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.
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SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

ACTA COMISSIO GOVERN

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
de COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACCIONS DEL PROJECTE. PROGRAMA 7
COMARQUES convocant la seva licitació.

PUNT 5. Expedient 1801/2018 - Adjudicació del CONTRACTE DE SERVEIS - EXPLOTACIÓ,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA
COMARCA DEL BAIX EBRE

ACTA COMISSIO GOVERN

1. La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 21
d’octubre de 2019, ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars per a
l’execució del servei “SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT,
MILLORES I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA
COMARCA DEL BAIX EBRE (AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA, EL PERELLÓ,
TORTOSA-ROQUETES, DELTEBRE, CAMARLES, MARINA SANT JORDI, L’ALDEA,
ALFARA DE CARLES, BENIFALLET I TIVENYS).”,per procediment obert i amb
assenyalament de diversos criteris de valoració de les ofertes.
2. En data 11.11.2019 es publica en el DOUE l’anunci de licitació i seguidament en el
perfil de contractant del Consell Comarcal del Baix Ebre
3. En data 20.12.2019 finalitza el termini per presentar ofertes
4. en data 23.12.2019 es constitueix la Mesa de contractació i procedeix l’oberta i
avaluació de l’ARXIU A
5. La Mesa de contractació admet a licitació totes les empreses presentades.
6. En data 08.01.2020 es procedeix a l’obertura pública de l’ARXIU B i es passa a
avaluació
7. En data 21.02.2020 es procedeix a l’obertura pública de l’ARXIU C i es passa a
avaluació

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

ANTECEDENTS

VALORACIÓ DE LES OFERTES
DADES I VALORACIÓ DE L’ARXIU B
1. ORGANITZACIO DEL SERVEI (14 punts)
NOM EMPRESA

QUALITA ORGANIGRA
T
MA

PERSON
AL
ADSCRI

PERSON
AL NO
ADSCRI
T

ORGANITZA
CIO

1,67

3,75

12,50

TOTAL

ACCIONA AGUA

1,00

3,00

T
3,08

ACSA-SAV-DAM

0,42

2,00

3,08

2,00

1,65

9,14

CADAGUA

0,58

1,50

3,02

1,93

3,30

10,34

COMPANYIA GENERAL AIGÜES
CATALUNYA

1,00

3,00

3,21

1,76

3,20

12,17

DRACE INFRAESTRUCTURAS

0,33

1,00

3,05

0,86

1,50

6,74

FCC AQUALIA

0,67

1,50

3,56

1,67

3,15

10,54
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Un cop realitzats aquests tràmits, la Mesa de contractació emet la següent valoració
d’ofertes i proposta de classificació:

JOCA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES - EMYER
2002

0,33

1,00

2,47

0,81

3,00

7,61

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

0,50

1,00

2,52

1,40

2,30

7,72

SOREA

0,50

2,00

3,08

1,83

2,33

9,74

UTE FACSA - CALAF

0,42

1,50

3,03

1,31

2,35

8,61

P ANALITIC

PROBLEMÀTIQUES

TOTAL

ACCIONA AGUA

4,00

1,00

3,67

8,67

ACSA-SAV-DAM

2,00

1,00

2,74

5,74

CADAGUA

2,00

0,50

2,68

5,18

COMPANYIA GENERAL AIGÜES
CATALUNYA

4,00

0,00

3,98

7,98

DRACE INFRAESTRUCTURAS

0,50

0,25

2,24

2,99

FCC AQUALIA

4,00

0,50

3,46

7,96

JOCA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES - EMYER 2002
SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

0,50

0,00

3,08

3,58

2,00

1,00

3,73

6,73

SOREA

1,00

1,00

2,36

4,36

UTE FACSA - CALAF

2,00

0,25

2,30

4,55

3. APORTACIONS DE VALOR AFEGIR (16 punts)
NOM EMPRESA

AVA EQUIPS AVA CCBE

AVA LICITADOR

ACCIONA AGUA

2,20

3,00

6,80

12,00

ACSA-SAV-DAM

2,00

3,00

5,65

10,65

CADAGUA

2,15

3,00

4,50

9,65

COMPANYIA GENERAL AIGÜES
CATALUNYA

1,80

3,00

4,50

9,30

DRACE INFRAESTRUCTURAS

1,55

3,00

4,71

9,26

FCC AQUALIA

2,40

3,00

5,15

10,55

JOCA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES - EMYER 2002
SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

1,38

3,00

3,23

7,60

2,05

3,00

6,00

11,05

SOREA

2,33

3,00

7,38

12,70

UTE FACSA - CALAF

1,60

3,00

3,77

8,37

TOTAL

4. VALORACIO FINAL CRITERIS SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR
NOM EMPRESA

ORGANITZ

METODOL

ACIÓ DEL

OGIA

SERVEI

(0-10)

AVA (0-16)

TOTAL

(0-14)
ACCIONA AGUA

12,50

8,67

12,00

33,17

ACSA-SAV-DAM

9,14

5,74

10,65

25,53

CADAGUA

10,34

5,18

9,65

25,17

COMPANYIA GENERAL AIGÜES
CATALUNYA

12,17

7,98

9,30

29,46

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

PROCÉS
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NOM EMPRESA

ACTA COMISSIO GOVERN

2. METODOLOGIA DE TREBALL (10 punts)

6,74

2,99

9,26

18,99

10,54

7,96

10,55

29,05

JOCA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES - EMYER 2002

7,61

3,58

7,60

18,79

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

7,72

6,73

11,05

25,51

SOREA

9,74

4,36

12,70

26,80

UTE FACSA - CALAF

8,61

4,55

8,37

21.53

DRACE INFRAESTRUCTURAS
FCC AQUALIA

El plec de clàusules administratives particulars estableix que: La puntuació tècnica mínima per a ser adjudicatari pel que
fa als criteris de valoració subjectes a judici de valor serà de 25 punts.

Drace infraestructures, SA

DADES I VALORACIÓ DE L’ARXIU C
EXCLUSIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA PER SOREA
Revisats els motius d’exclusió del procediment de licitació definits a la clàusula 25.2 del PCAP l’oferta de l’empresa
SOREA ha superat el pressupost establert a l’Annex 1 del PPTP dels sistemes de sanejament de l’Ampolla, TortosaRoquetes, Camarles, l’Aldea, Alfara de Carles i Benifallet. Per aquest motiu es considera que l’empresa SOREA ha de
quedar exclosa de la licitació.

Pressupost total del
sistema (Annex 1 PPTP)

Pressupost total del
sistema SOREA

L’AMETLLA DE MAR

1.187.957,88

1.157.816,52

L’AMPOLLA

1.266.019,56

1.293.866,60

SISTEMA DE SANEJAMENT

EL PERELLÓ

420.759,56

406.969,16

TORTOSA - ROQUETES

3.341.388,04

3.409.727,80

DELTEBRE

1.963.991,60

1.871.508,32

CAMARLES

576.879,36

608.062,28

MARINA SANT JORDI

247.975,88

233.928,52

L’ALDEA

502.652,20

518.469,36

ALFARA DE CARLES

356.227,76

363.995,52

BENIFALLET

436.107,96

448.601,80

TIVENYS

321.937,48

308.636,00

1. CRITERIS ECONÒMICS: 35 PUNTS
A) Preu de licitació (20 punts)
EMPRESA LICITADORA

IMPORT
DE
LICITACIÓ
OFERTAT

PUNTUACIÓ

ACCIONA AGUA

11.407.349,66

19,64

ACSA-SAV-DAM

11.788.026,50

19,48

CADAGUA

11.490.722,41

19,61

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

Joca ingenieria y Construcciones, SA- Emyer 2002, SA
UTE Facsa- Calaf
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ACTA COMISSIO GOVERN

Les empreses que no han superat aquesta puntuació i per tant no s’obrirà el seu respectiu arxiu C són les següents:

COMPANYIA GENERAL
AIGÜES CATALUNYA

11.785.130,54

19,49

FCC AQUALIA

11.229.924,75

19,72

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

10.563.266,66

20,00

PUNTUACIÓ

ACCIONA AGUA

595.110,36

5,128

5,00

ACSA-SAV-DAM

585.915,81

6,594

5,00

CADAGUA

595.618,35

5,047

5,00

COMPANYIA GENERAL
AIGÜES CATALUNYA
FCC AQUALIA

569.173,98

9,263

5,00

595.901,35

5,002

5,00

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

548.559,92

12,549

5,00

C)

Import Aportacions de Valor Afegit (AVA) en els sistemes de Sanejament (10 punts)
IMPORT
APORTACIONS DE
VALOR
AFEGIT (AVA)

EMPRESA LICITADORA

2.

PUNTUACIÓ

ACCIONA AGUA

561.093,00

10,00

ACSA-SAV-DAM

561.094,00

10,00

CADAGUA

561.090,92

10,00

COMPANYIA GENERAL
AIGÜES CATALUNYA
FCC AQUALIA

561.094,00

10,00

561.094,24

10,00

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

561.094,20

10,00

TÈCNICS AUTOMÀTICS: 25 PUNTS

A)

Ratis d’energia elèctrica (2 punts)
Ratis d’energia elèctrica (kWh/m3)

T-R

Deltebre

Camarles

Marina

Alfara

Benifallet

0,979

0,556

1,724

0,451

0,144

0,634

1,020

0,740

3,626

1,364

Rati mínim (Romin)

0,678

0,243

0,982

0,264

0,101

0,444

0,714

0,518

0,700

0,743

ACCIONA AGUA

0,881

0,500

1,552

0,406

0,130

0,571

0,918

0,666

3,263

1,228

1,68

ACSA-SAV-DAM

0,979

0,473

1,552

0,406

0,122

0,539

1,020

0,666

3,263

1,228

1,68

CADAGUA

0,685

0,389

1,207

0,316

0,101

0,444

0,714

0,518

1,450

0,955

1,91

Aldea

Perelló

Rati licitació de
referència (RI)

Ametlla

Ampolla

EMPRESA
LICITADORA

PUNTUACIÓ

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

% BAIXA

Codi Validació: 3F5F46G9XA59RWLTXXDMZG356 | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 23

IMPORT
ACTUACIONS
ACA

EMPRESA LICITADORA

ACTA COMISSIO GOVERN

B) % Baixa Actuacions ACA (5 punts)

COMPANYIA GENERAL
AIGÜES
CATALUNYA

0,979

0,483

1,246

0,392

0,135

0,634

0,899

0,740

3,626

1,364

1,65

FCC AQUALIA

0,678

0,406

1,357

0,325

0,122

0,453

0,742

0,568

0,700

0,825

1,90

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

0,765

0,243

0,982

0,264

0,115

0,485

0,793

0,520

1,844

0,743

1,94

B)

Ratis de producció de fangs (2 punts)

Deltebre

Camarles

Marina

Aldea

Alfara

0,967

1,145

1,171

0,408

1,414

7,516

1,278

7,970

12,389

Rati mínim (Romin)

0,677

0,760

0,820

0,286

0,342

1,409

0,855

0,964

1,692

ACCIONA AGUA

0,870

1,031

1,054

0,367

1,273

6,764

1,150

7,173

11,150

1,56

ACSA-SAV-DAM

0,870

1,031

1,031

0,367

1,273

6,764

1,150

7,173

11,150

1,56

CADAGUA

0,677

0,802

0,820

0,286

0,990

5,261

0,895

5,579

8,672

1,76

COMPANYIA GENERAL
AIGÜES CATALUNYA

0,967

1,011

0,931

0,365

0,342

7,516

1,278

0,964

1,692

1,78

FCC AQUALIA

0,716

0,878

0,984

0,394

1,132

1,889

0,902

5,867

8,417

1,74

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

0,690

0,760

0,932

0,385

0,835

1,409

0,855

1,494

2,323

1,91

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

ACTA COMISSIO GOVERN

PUNTUACIÓ

Control de procés i analític (21 punts)

EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ

ACCIONA AGUA

21,00

ACSA-SAV-DAM

21,00

CADAGUA

21,00

COMPANYIA GENERAL
AIGÜES CATALUNYA
FCC AQUALIA

21,00

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

21,00

21,00
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C)

Ampolla

Rati licitació de
referència (RI)

Ametlla

T-R

EMPRESA
LICITADORA

Benifallet

Ratis de producció de fangs (kg/m3)

QUADRE DE VALORACIÓ TOTAL
Valoració documentació quantificable de forma automàtica

Tècnics automàtics

1,56

21,00

58,88

ACSA-SAV-DAM

19,48

5,00

10,00

1,68

1,56

21,00

58,72

CADAGUA

19,61

5,00

10,00

1,91

1,76

21,00

59,28

COMPANYIA GENERAL
AIGÜES CATALUNYA

19,49

5,00

10,00

1,65

1,78

21,00

58,92

FCC AQUALIA

19,72

5,00

10,00

1,90

1,74

21,00

59,36

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

20,00

5,00

10,00

1,94

1,91

21,00

59,84

QUADRE DE VALORACIÓ FINAL B + C

Valoració documentació
quantificable de forma automàtica

Valoració
documentació la
ponderació de la
qual depèn d'un
judici de valor

Econòmics

ACCIONA AGUA

33,17

34,64

24,24

92,05

ACSA-SAV-DAM

25,53

34,48

24,24

84,25

CADAGUA

25,17

34,61

24,67

84,45

COMPANYIA GENERAL
AIGÜES CATALUNYA

29,46

34,49

24,44

88,38

FCC AQUALIA

29,05

34,72

24,64

88,41

SERVEIS INTEGRALS
MANTENIMENT RUBATEC

25,51

35,00

24,84

85,35

EMPRESA LICITADORA

VALORACIÓ
TOTAL

Tècnics
automàtics

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

1,68
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10,00

ACTA COMISSIO GOVERN

5,00

D) Ratis
d’ energia
elèctrica

19,64

C) Import AVA

ACCIONA AGUA

A) Preu licitació

F) Control
procés i
analític

VALORACIÓ
TOTAL

E) Ratis de
producció de
fangs

EMPRESA LICITADORA

B) % Baixa
actuacions ACA

Econòmics

8. La Comissió de Govern, en sessió de data 02.03.202, va acordar:
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:

ACSA-SAV-DAM

VALORACIÓ
TOTAL

Econòmics

Tècnics
automàtics

33,17
29,05

34,64
34,72

24,24
24,64

92,05
88,41

1
2

29,46

34,49

24,44

88,38

3

25,51

35,00

24,84

85,35

4

25,17
25,53

34,61
34,48

24,67
24,24

84,45
84,25

5
6

SEGON. Requerir a ACCIONA AGUA, licitador que ha presentat la millor oferta, perquè, dins del
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a c)
de l'apartat 1 de l'article 140 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, si
no s'hagués aportat amb anterioritat, tant del licitador com d'aquelles altres empreses a les capacitats
de les quals es recorri, sense perjudici d’allò establert en el segon paràgraf de l'apartat 3 del citat
article..
D’acord amb la clàusula 27 pel PCAP que regeix aquest contacte, cal presentar:

1) Documents acreditatius de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar
2) Documents acreditatius de la representació i validació de poders.
3) Solvència econòmica i financera, y tècnica o professional . Mitjançant els certificats que es
requereixin
4) Justificació de disposar dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a l’execució del
contracte.
5) Certificació expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
6) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, quan es portin a terme activitats que hi estiguin
subjectes
7) Certificació de compliment d’obligacions amb la Seguretat Social

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

FCC AQUALIA
COMPANYIA
GENERAL AIGÜES
CATALUNYA
SERVEIS
INTEGRALS
MANTENIMENT
RUBATEC
CADAGUA

ORDRE
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ACCIONA AGUA

Valoració documentació
quantificable de forma
automàtica

ACTA COMISSIO GOVERN

EMPRESA
LICITADORA

Valoració
documentació
la ponderació
de la qual
depèn d'un
judici de valor

8) Declaració relativa a la prevenció de riscos laborals
9) Documentació en relació a la subcontractació. S’haurà comunicar la part del contracte que

Se li adverteix que, de no emplenar adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.

TERCER. Notificar a les següents empreses la seva exclusió de la licitació i pels següents motius:

A) EXCLUSIÓ PER NO SUPERAR LA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 25 PUNTS EN L’AVALUACIÓ
DE L’OFERTA TÈCNICA

-

Joca ingenieria y Construcciones, SA- Emyer 2002, SA
UTE Facsa- Calaf
Drace infraestructures, SA

B) EXCLUSIÓ PER APLICACIÓ DELS MOTIUS DE LA CLÀUSULA 25.2: Quan l’oferta

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Público ( ROLECE ) o, si és el cas, en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
de la Generalitat de Catalunya, la presentació del certificat d’inscripció tindrà els efectes previstos
en l’article 96 LCSP; és a dir, acredita enfront de tots els òrgan de contractació del sector públic
llevat que hi hagi prova en contra, 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 hi hagin de constar

ACTA COMISSIO GOVERN

té previst subcontractar, indicant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnic, dels subcontractistes a qui
s’encomani la seva realització.
10. La constitució de la garantia definitiva per import de 570.367,48 €
11. Acreditació de disposar de la pòlissa d’assegurances exigida.

-

SOREA

QUART. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta. Que per la
Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.

9. El termini de presentació de documentació es va interrompre per la suspensió
general de terminis procesals i administratius pel Real decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, (coronavirus)
10. Un cop aixecada la suspensió, dins el termini corresponent, l’empresa ACCIONA
AGUA, SA, ha aportat la documentació requerida i ha dipositat la garantia corresponent,
tal com consta en l’informe de secretaria de data 22.05.2020.
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del baix Ebre, per
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
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presentada per cadascun dels sistemes de sanejament, sigui superior a l’establert a l’Annex 1
del PPTP

PRIMER. Adjudicar el contracte de SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ,
MANTENIMENT, MILLORES I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT
EN ALTA DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE (AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA, EL
PERELLÓ, TORTOSA-ROQUETES, DELTEBRE, CAMARLES, MARINA SANT
JORDI, L’ALDEA, ALFARA DE CARLES, BENIFALLET I TIVENYS), en les condicions
que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

Ha realitzat l’oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris establerts al Plec de
prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives particulars i ha
obtingut la puntuació més alta per aplicació dels criteris previstos en els plecs i que
consten detalladament en l’acta de la Mesa de contractació i els informes annexos i en
la part dispositiva d’aquest acord.
Les raons per les quals no s'ha admès les ofertes dels licitadors exclosos són les
següents:
A) EXCLUSIÓ PER NO SUPERAR LA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 25 PUNTS EN
L’AVALUACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA
-

Joca ingenieria y Construcciones, SA- Emyer 2002, SA
UTE Facsa- Calaf
Drace infraestructures, SA

B) EXCLUSIÓ PER APLICACIÓ DELS MOTIUS DE LA CLÀUSULA 25.2: Quan l’oferta
presentada per cadascun dels sistemes de sanejament, sigui superior a l’establert a
l’Annex 1 del PPTP
-

SOREA

TERCER. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
QUART. Traslladar l’acord d’adjudicació a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
SISÈ. Designar com a responsable del contracte a l’àrea tècnica de sanejament.
SETÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris
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SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades per l’adjudicatari amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

PREU
11.407.349,66 € (més IVA)

ACTA COMISSIO GOVERN

1

ADJUDICATARI
ACCIONA AGUA, S.A.

VUITÈ. Notificar a ACCIONA AGUA, S.A., adjudicatari/s del contracte, l’acord
d’adjudicació i citar-la per a la signatura del contracte.
NOVÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
DÈCIM. Publicar anunci de formalització del contracte en el «Diari Oficial de la Unió
Europea» dins els 10 dies després de la formalització del contracte.

En el 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 cal garantir els
subministraments dels àpats als usuaris del servei.
Aquestes necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte
estan detallades a l’informe del coordinador de l’Àrea d’Atenció a les persones que consta
a l’expedient
El contracte es qualifica com a subministrament de menús composats per dos àpats diaris
(esmorzar i dinar) durant els següents períodes:
- Del dia 1 de juliol al 21 d’agost de 2020 per a 100 usuaris dels quatre equips del Servei
D’atenció Diürna. ( 38 dies): 3.800 menús.
Un cop coneguts aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del
Subministrament menjador Servei Intervenció Socioeducatiu-Servei Diürn Estiu 2020
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.

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

PUNT 6. Expedient 30/2020 - LICITACIO- CONTRACTE SUBMINISTRAMENT:
Subministrament menjador Servei Intervenció Socioeducatiu-Servei Diürn Estiu
2020
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DOTZÈ. Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el
qual s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient en què
es derivi. Tot això, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte.

ACTA COMISSIO GOVERN

ONZÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

VOCAL
VOCAL

VOCAL

SECRETARI
LA MESA

DE

PUNT 7. Assistència al President en l'elaboració de l'ordre del dia de la sessió plenària del
mes de maig

Els membres de la comissió de Govern assisteixen al President del Consell en l’elaboració de
l’ordre del ai de la sessió plenària ordinària del mes de maig , amb el següent contingut:

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 266/2020. Presa de possessió de conseller comarcal del grup Junts xCat
3.Expedient 574/2020. Donar compte de resolucions de Presidència
4.Expedient 525/2020. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de subvenció al Servei
d’Ocupació de Catalunya per a desenvolupament de plans de reactivació econòmica
5.Expedient 258/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni per a la redacció projecte
constructiu "Sistema de sanejament en alta de les
urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (TM Vandellós i
l'Hospitalet de l'Infant"
6.Expedient 462/2020. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda 2020 al Conveni que regula
l'encàrrec de gestió en matèria de consum
7.Expedient 356/2020. Aprovacio, si s'escau, del I Pla Comarcal per la Diversitat Sexual
i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Ebre- Mesures per a la Igualtat
LGBTI.(2020-2024
8.Expedient 357/2020. Aprovació, si s'escau, del document Compromisos en relació al
Pacte Nacional per a la Interculturalitat
9.Expedient 2787/2018. Aprovació, si s'escau, de la liquidació de costos de l’exercici
2019 dels Equips Bàsics Atenció Social Primària
10.Expedient 528/2019. Aprovació, si s'escau, de la Liquidació del cost del Servei Ajuda
a Domicili, exercici 2019

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

SUPLENT
PRESIDENT

TITULAR
Rosalia Pegueroles, presidenta de
l’àrea de Serveis a les Persones de
la Corporació
Laura Fabra , consellera de l’àrea
de Serveis a les Persones de la
Corporació
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària
accidental de la corporació
Maria Teresa Barberà Martí,
interventora accidental de la
corporació
Josep
Miralles
Guerrero
,
responsable de l’àrea de serveis a
les persones
Francesc
Folqué
Alcoverro,
funcionari de l’àrea de governació
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CÀRREC
PRESIDENTA

ACTA COMISSIO GOVERN

QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:

Número: 2020-0006 Data: 29/12/2020

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 14.00 hores del
dia del començament i signa amb aquesta acta. Certifico
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ACTA COMISSIO GOVERN

11.Expedient 500/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb la Caixa per
al Projecte Tiquet Fresc 2020
12.Expedient 503/2020. Aprovació, si s'escau, de la col·laboració Obra Social la Caixa
Banc Aliments Consell Comarcal del Baix Ebre
13.Expedient 455/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i la
convocatòria d'Ajuts Individuals de Menjador, curs 2020-2021
14.Expedient 126/2020. Aprovació, si s'escau, del 3r. expedient modificació de crèdit i
modificació de bases d'execució del pressupost de l'exercici 2020
15.Expedient 552/2020. Donar compte de la Resolució d'aprovació de la 4a.
modificació de crèdit per aplicació de superàvit a despeses COVID
16.Expedient 555/2020. Informe del Període Mig de Pagament i morositat del primer
trimestre de 2020
17.Expedient 299/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de l'aprovació pla
pressupostari a mig termini 2021-2023
18.Expedient 554/2020. Aprovació, si s'escau del Document MESURES DEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER FER FRONT A LA CRISI COVID-19
19.Expedient 565/2020. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya sobre la
modificació de la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera
20.Expedient 566/2020. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya BE per
demanar un desconfinament diferenciat a les TTE
21.Expedient 569/2020. Moció de Movem Terres de l'Ebre per a l'impuls de la
Catalunya Rural a través del teletreball i la recuperació d'Habitatge
22.Expedient 572/2020. Moció dels grups comarcals d'ERC i Movem Terres de l'Ebre
en relació als guaites forestals

