SESSIO: 07/2020
LLOC: Sala de Plens. Seu comarcal
DIA: 30.06.2020
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN - President
IVAN GARCIA MAIGI

JORDI JORDAN FARNÓS
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT

ALTRES ASSISTENTS:
GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta 06/2020 i, per unanimitat,
aproven l’acta corresponen a la sessió de data 22.06.2020
PUNT 2. EXP. 1822/2019. Aprovació de l’adjudicació de l’obra de la Via Verda del
Carrilet
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert simplificat de
l’obra “VIA VERDA DEL CARRILET - CONTRACTE D'OBRES - LICITACIÓ OBRA VIA
VERDA DEL CARRILET” aquesta Comissió de govern, amb base als següents,
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Obra
Objecte del contracte: : L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER AL CONDICIONAMENT
DEL TRAÇAT DE L’ANTIC CARRILET DE LA CAVA COM A VIA VERDA. VIA VERDA
DEL CARRILET
Procediment de contractació: obert simplificat
Codi CPV: 45220000-5
Codi CPV: 45233140-2

Tipus de Tramitació: ordinària
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Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 30/12/2020
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

ROGER AVIÑÓ MARTÍ

Número: 2020-0008 Data: 30/12/2020

JORDI GASENI BLANCH

ACTA COMISSIO GOVERN

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 30/12/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Valor estimat del contracte: 436.292,10 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 436.292,10 € IVA%: 21 %
Durada de l'execució: 3 mesos

Proposta de contractació de l’obra
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació d'obertura Arxiu Únic
Acord de l’òrgan de contractació de classificació d’ofertes
Presentació de garantia i documentació per part de l’empresa
classificada en primer lloc i proposada com adjudicatària

06/02/2020
02/03/2020
02/03/2020
07/02/2020
11/03/2020
29/05/2020
22/06/2020
30/06/2020

Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte per la realització de l’obra “VIA VERDA DEL CARRILET
- CONTRACTE D'OBRES - LICITACIÓ OBRA VIA VERDA DEL CARRILET” 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 l’empresa TECNOLOGIA DE
FIRMES, SA per l’import de 338.880,00 € (exclòs IVA), amb un import de 71.164,80 € en
concepte d’IVA, que serà un total de 410.044,80 € (inclòs IVA).
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nom del licitador

OFERTA
SENSE IVA

PUNTS
PREU

PUNTS
TERMINI

PUNTS
GARANTIA

TECNOLOGIA DE FIRMES
FORESTAL DEL MAESTRAZGO
ARNO
ROMÀ
REGIMOVI
COVAN
GIRODSERVICES
VENT I SOL
OLEGARIO ESTRADA
SERVIDEL
COBRA
EDIFISA
MiJ GRUAS
AFICSA
ALBALATE
CONTREGISA

338.880,00
353.399,06
354.879,99
356.232,50
371.280,00
383.937,05
381.194,24
386.750,00
387.802,56
392.371,67
396.676,78
397.460,00
399.381,79
400.791,04
405.533,50
414.041,20

60,00
51,06
50,14
49,31
40,04
32,25
33,94
30,51
29,87
27,05
24,40
23,92
22,73
21,87
18,95
13,71

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5

Número: 2020-0008 Data: 30/12/2020

Data/Núm.

TOTAL
80,00
71,06
70,14
69,31
60,04
52,25
53,94
50,51
49,87
47,05
44,40
43,92
42,73
41,87
35,95
33,71
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Document

ACTA COMISSIO GOVERN

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

TERCER. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte al director facultatiu de l’obra.
SISÈ. Notificar l'adjudicació a tots els licitadors, i citar els adjudicataris per a la signatura
del corresponent contracte.

NOVÈ. 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.

PUNT 3. EXP. 158/2020. Adjudicació del contracte de subministrament de
productes de neteja
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del
subministrament “Subministrament de material de neteja per al consell comarcal
del Baix Ebre” aquesta Comissió de Govern, amb base als següents

Número: 2020-0008 Data: 30/12/2020

VUITÈ. 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.

ACTA COMISSIO GOVERN

SETÈ. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura del contracte i de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.

Tipus de contracte: Subministrament
Objecte del contracte: : SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA PER AL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 39830000-9
Valor estimat del contracte: 7.272,71 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 6.611,56 €
Durada de l'execució: 2 anys
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

IVA%: 21 %
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Subministrament
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A»
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» [Si escau]
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta
d'adjudicació
Acord de l’òrgan de contractació de classificació d’ofertes
Presentació de garantia i documentació per part de l’empresa
classificada en primer lloc i proposada com adjudicatària

27/02/2020
03/03/2020
03/03/2020
02/03/2020
06/03/2020
02/06/2020
04/06/2020

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament “SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL DE NETEJA PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE” a
l’empresa RBM Rodis, S.L.U per l’import total de 104,07 € (exclòs IVA) sent aquest import
la suma dels preus unitaris de l’oferta presentada, que serà un total de 125,92 € (inclòs
IVA).
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:

RBM Rodis, S.L.U
Rep. Fco. Javier Piñol,S.L.
Maria Teresa Casanova Paga

Puntuació total
100,00
99,31
88,20

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte al responsable de l’àrea de
Protocol qui
podrà sol·licitar la col·laboració de les tècniques del servei.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a l’empresa RBM Rodis, S.L.U, adjudicatari del contracte, el present
acord i citar-li per a la signatura del contracte.
SETÈ. 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.
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Nom de l’empresa

Número: 2020-0008 Data: 30/12/2020

Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:

ACTA COMISSIO GOVERN

25/06/2020
30/06/2020

VUITÈ. 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.

PUNT 4. EXP. 30/2020. Adjudicació del subministrament de menús als usuaris del
servei SIS
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert simplificat
abreujat del subministrament “SUBMINISTRAMENT DE MENÚS PER AL SERVEI
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA-SIS-. ESTIU 2020” aquesta Comissió de govern, amb
base als següents

Procediment de contractació: obert simplificat sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 55524000-9
Valor estimat del contracte: 20.710 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 20.710,00 €

IVA%: 21 %

Durada de l'execució: estiu 2020

A la vista de l'expedient de contractació tramitat
Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Subministrament
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Obertura Arxiu únic
Acord de l’òrgan de contractació de classificació d’ofertes
Presentació de garantia i documentació per part de l’empresa
classificada en primer lloc i proposada com adjudicatària

14/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
14/05/2020
09/06/2020
22/06/2020
25/06/2020
26/06/2020

Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament “SUBMINISTRAMENT DE MENÚS
PER AL SERVEI D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA-SIS-. ESTIU 2020” 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 l’empresa Gastronoevents Selectes, SL per
un import de 5,43 € per menú (exclòs IVA) que serà un total de 5,97 € per menú (inclòs
IVA).

Número: 2020-0008 Data: 30/12/2020

Objecte del contracte: : SUBMINISTRAMENT DE MENÚS PER AL SERVEI
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA-SIS-. ESTIU 2020
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Tipus de contracte: Subministrament

ACTA COMISSIO GOVERN

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

Catering Plat a Taula
Gastronoevents
Selectes, SL
LOTS

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

Puntuació
matèries
primeres

Puntuació
aportació
material

Puntuació
oferta
econòmica

Puntuació
total

30,00
30,00

20,00
25,00

5,00
0,75

55,00
55,75

Nom de
Puntuació
l’empresa
total
Gastronoevents
55,75
Selectes, SL
Gastronoevents
55,75
Selectes, SL
Gastronoevents
55,75
Selectes, SL
Gastronoevents
55,75
Selectes, SL

Ordre
1
1
1
1

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte al responsable de l’àrea d’Atenció a
les persones qui podrà sol·licitar la col·laboració de les tècniques del servei.

Número: 2020-0008 Data: 30/12/2020

Nom de l’empresa

ACTA COMISSIO GOVERN

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:

SISÈ. Notificar a l’empresa Gastronoevents Selectes, SL, adjudicatari del contracte, el
present acord i citar-li per a la signatura del contracte.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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.”
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CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

PUNT 5. EXP. 373/2020. Adjudicació del contracte de serveis. "Comunicació i
difusió de les accions del projecte". Programa 7 Comarques. Baix Ebre Avant
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei
“COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACCIONS DEL PROJECTE. PROGRAMA 7
COMARQUES” aquesta Comissió de govern, amb base als següents,
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte: : COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACCIONS DEL PROJECTE.
PROGRAMA 7 COMARQUES

Valor estimat del contracte: 14.380,00 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 7.190,00 €

IVA%: 21 %

Durada de l'execució: 1 any

Prorroga: 1 any

A la vista de l'expedient de contractació tramitat
Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Subministrament
30/03/2020
Plec prescripcions tècniques
25/05/2020
Plec de clàusules administratives
25/05/2020
Resolució de l'òrgan de contractació
25/05/2020
Anunci de licitació
28/05/2020
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A»
15/06/2020
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B
17/06/2020
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» » i proposta 22/06/2020
d'adjudicació
Acord de l’òrgan de contractació de classificació d’ofertes
26/06/2020
Presentació de garantia i documentació per part de l’empresa
28/06/2020
classificada en primer lloc i proposada com adjudicatària
Vist l’informe-proposta de secretaria, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei “COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACCIONS
DEL PROJECTE. PROGRAMA 7 COMARQUES” 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 l’empresa Vèrtex Creatius S.L per un import de 6.750,00 €
(exclòs IVA), que serà un total de 8.167,50 € (inclòs IVA).

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
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Codi CPV: 79822500-7

Número: 2020-0008 Data: 30/12/2020

Tipus de Tramitació: ordinària

ACTA COMISSIO GOVERN

Procediment de contractació: obert

NOM DE L’EMPRESA

Vèrtex Creatius SL

PUNTUACIÓ
CRITERIS
VALORATS
AMB JUDICI
DE VALOR

20,00

PUNTUACIÓ
PUNTUACIO
TOTAL
CRITERIS
VALORATS
AMB CRITERIS
AUTOMÀTICS

30,00

50,00

ORDRE

1

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte al responsable de l’àrea d’Activació
Econòmica qui podrà sol·licitar la col·laboració de les tècniques del servei.

SETÈ. 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
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i atès que no hi ha més intervencions, el President
aixeca la sessió a les 13.55 hores. Certifico

Número: 2020-0008 Data: 30/12/2020

acord i citar-li per a la signatura del contracte.
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SISÈ. Notificar a l’empresa Vèrtex Creatius S.L, adjudicatari del contracte, el present

ACTA COMISSIO GOVERN

CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

