SESSIO: 08/2020
LLOC: Sala de Plens. Seu comarcal
DIA: 31.07.2020
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
IVAN GARCIA MAIGI- Vicepresident primer. Presideix la sessió per
absència del President
JORDI GASENI BLANCH

MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ

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 07/2020 i, per unanimitat, aproven l’acta
corresponen a la sessió de data 30.06.2020

PUNT 2. Expedient 296/2020. Assessorament Microempreses 7 Comarques. Adjudicació
del contracte, si s'escau.
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica informa que aquesta àrea necessita disposar del
servei de proporcionar a les microempreses, pimes i professionals del territori un suport amb
una assistència professional i individualitzada, mitjançant assessors experts, que impulsi la
consolidació de les empreses i professionals, el seu creixement i com a conseqüència la creació
d’ocupació. Aquest servei s’obtindrà mitjançant la contractació de l’acció denominada “Programa
d’assessorament integral per a microempreses i pime
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei “PROGRAMA
D'ASSESSORAMENT INTEGRAL PER A MICROEMPRESES I PIMES. PROGRAMA 7
COMARQUES. BAIX EBRE AVANT , a la vista de les característiques del contracte que es
pretén adjudicar:
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Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 30/12/2020
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

EXCUSAT PER MOTIUS PERSONALS
XAVIER FAURA SANMARTIN - President

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

JORDI JORDAN FARNÓS

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

Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte: : PROGRAMA D'ASSESSORAMENT INTEGRAL PER A
MICROEMPRESES I PIMES. PROGRAMA 7 COMARQUES.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 73200000-4
Valor estimat del contracte: 81.000,00 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació: 40.500,00 € (IVA exclòs)
Durada de l'execució: 1 any

IVA%: 8.505,00 euros.
Prorroga: 1 any

Data/Núm.

Proposta de contractació del servei
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

06/03/2020
25/05/2020
25/05/2020
05/03/2020
02/06/2020
19/06/2020
30/06/2020
22/06/2020
07/07/2020
22/07/2020

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

Document

ACTA COMISSIO GOVERN

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei “PROGRAMA D'ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A MICROEMPRESES I PIMES. 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 ACTIVA CONSULTORS &
PARTNERS (CIF B65231664) per un import de 35.000,00€ (exclòs IVA), que serà un total de
42.350,00€ (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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Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:

ORDRE

18,25

26,79

45,04

1

OPTIMPEOPLE S.L

17,25

25,63

42,88

2

BUSINESS IN FACT S.A.

13,61

22,00

35,61

3

KUBICCO
BUSINESS
SOLUTIONS, S.L.N.E.

15,00

10,75

25,73

4

TANDEM SOCIAL, S.C.C.L.

12,75

12,00

24,75

5

VIDIELLA
CONSULTORIA
EMPRESARIAL, SLP

6,50

11,33

17,83

6

FULL MS S.L.,

3,00

13,77

16,77

7

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.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a l’empresa ACTIVA CONSULTORS & PARTNERS, 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.”

PUNT 3. Expedient 327/2020. Seminaris professionalitzar empreses 7 Comarques.
Adjudicació del contracte, si s'escau.
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica informa que aquesta àrea necessita disposar
del servei de capacitar a les empreses i professionals del territori en temàtiques clau que
reforcin i actualitzin el seu coneixement i els permeti impulsar el desenvolupament de la seva
activitat, millorar la seva eficàcia i eficiència, el seu creixement empresarial i per tant, generar
ocupació digna al territori. Aquest servei s’obtindrà mitjançant la contractació de l’acció
denominada “Seminaris per professionalitzar les empreses del Baix Ebre.

“En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei
"SEMINARIS
PER
PROFESSIONALITZAR
LES
EMPRESES
DEL
BAIX

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

&

PUNTUACIO PUNTUACIÓ
CRITERIS
TOTAL
VALORATS AMB
CRITERIS
AUTOMÀTICS
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ACTIVA
CONSULTORS
PARTNERS

PUNTUACIÓ
CRITERIS
VALORATS AMB
JUDICI DE
VALOR

ACTA COMISSIO GOVERN

Nom de l’empresa

EBRE.PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX EBRE AVANT" a la vista de les característiques
del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte: SEMINARIS PER PROFESSIONALITZAR LES EMPRESES DEL
BAIX EBRE. PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX EBRE AVANT.
Procediment de contractació: obert
Codi CPV: 80522000-9

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 21.960,00 € (IVA exclòs)

Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del servei
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

13/03/2020
25/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
09/06/2020
29/06/2020
09/07/2020
01/07/2020

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

14/07/2020
22/04/2020

Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei "SEMINARIS PER PROFESSIONALITZAR LES
EMPRESES DEL BAIX EBRE. PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX EBRE
AVANT" 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 ACTIVA
CONSULTORS & PARTNERS (CIF B65231664) per un import de 9.790,00 € (exclòs IVA) ,
que serà un total de 11.845,90 € (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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A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

IVA (21%): 2.305,80 €
Prorroga: 1 any

ACTA COMISSIO GOVERN

Pressupost base de licitació: 10.980,00 € (IVA exclòs)
Durada de l'execució: Fins el 31 de desembre de 2020

Empresa

ACTIVA
CONSULTORS
PARTNERS, SL

Puntuació criteris
valorats amb judici
de valor

&

Puntuació criteris PUNTUACIÓ
valorats
amb
TOTAL
criteris automàtics

ORDRE

17,00 punts

29,80 punts

46,80 punts

1

TANDEM SOCIAL, SCCL

13,50 punts

15,00 punts

28,50 punts

2

FCP ASSOCIATS, SCCL

11,25 punts

13,80 punts

25,05 punts

3

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

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.”

PUNT 4. Expedient 337. "Seminaris sobre transformació digital i indústria 4.0 per a la
indústria manufacturera 7 Comarques. Adjudicació del contracte, si s'escau
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica informa que aquesta àrea necessita disposar del
servei de 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.
“En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei
“SEMINARIS SOBRE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INDÚSTRIA 4.0 PER A LA INDÚSTRIA
MANUFACTURERA". PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX EBRE AVANT” la vista de les
característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte: SEMINARIS SOBRE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INDÚSTRIA 4.0 PER
A LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA. PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX EBRE AVANT

Procediment de contractació: obert
Codi CPV:80522000-9

Tipus de Tramitació: ordinària

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

SISÈ. Notificar a l’empresa ACTIVA CONSULTORS & PARTNERS, adjudicatari del contracte,
el present acord i citar-li per a la signatura del contracte.
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CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

ACTA COMISSIO GOVERN

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.

Valor estimat del contracte: 27.560,00 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació: 13.780,00 € (exclòs IVA)

IVA%: 2.893,80 €

Durada de l'execució: Fins el 31 de desembre de 2020

Prorroga: 1 any

Proposta de contractació del servei

13/03/2020

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

09/06/2020

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A»

29/06/2020

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C» [Si escau]

09/07/2020

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta
d'adjudicació

01/07/2020

Acord de l’òrgan de contractació de classificació d’ofertes

22/07/2020

Presentació de garantia i documentació per part de l’empresa
classificada en primer lloc i proposada com adjudicatària

28/07/2020

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

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei SEMINARIS SOBRE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I
INDÚSTRIA 4.0 PER A LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA.
PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX EBRE AVANT. 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 OPTIMPEOPLE S.L. (CIF B67585539) per un import de 11.575,20 €
(exclòs IVA) , que serà un total de 14.005,99 € (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:

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

Data/Núm.
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Document

ACTA COMISSIO GOVERN

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

OPTIMPEOPLE SL

16,3 punts

24,57 punts

40,87 punts

1

SEIDOR DIGITAL, SL

14,85 punts

20 punts

34,85 punts

2

12,94 punts

20,96 punts

33,90 punts

3

18,7 punts

14,25 punts

FUNDACIO
CENTRE CIM

PRIVADA

D'ALEPH
INICIATIVAS
ORGANIZACION, S.A.
PENINSULA
INNOVATION SL

Y

32,95 punts

CORPORATE

15,41 punts

4
19,37 punts

3,96 punts

5

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.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a l’empresa OPTIMPEOPLE S.L. , adjudicatari del contracte, el present
acord i citar-la 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.”

PUNT 5. Expedient 419. Contracte de serveis d'inspecció de sanejament.
Adjudicació del contracte, si s'escau
El servei d’inspecció i control d’abocaments a la comarca del Baix Ebre fa un control
rutinari dels punts d’abocament industrials i urbans a la xarxa de sanejament de l’Ametlla
de Mar, Ampolla, El Perelló, Roquetes-Tortosa, Deltebre, Camarles, Marina Sant Jordi,
l’Aldea, Benifallet, Alfara de Carles i Tivenys i, altres sistemes que puguin formar-ne
part.

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

ORDRE
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Puntuació
total

ACTA COMISSIO GOVERN

Puntuació criteris Puntuació criteris
valorats amb judici valorats amb criteris
de valor
automàtics

La tècnica responsable d’aquesta actuació informa sobre la necessitat de contractar els
serveis de les tasques d’inspecció d’abocaments d’aigües residuals a establiments,
activitats i punts de l’àmbit del sistema de sanejament de la comarca del Baix Ebre.
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei
“INSPECCIÓ DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS”, per a la realització
d’inspeccions a establiments i activitats que aboquen les aigües residuals al servei
comarcal de sanejament del Baix Ebre, a la vista de les característiques del contracte
que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte: INSPECCIÓ DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
Codi CPV: 71730000-4
Valor estimat del contracte: 45.090,80 € (IVA exclòs)
IVA: 21%
Prorroga: 1 any

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del servei
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

10/03/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
25/06/2020
13/07/2020
15/07/2020
20/07/2020
30/07/2020

Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei “INSPECCIÓ DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES
RESIDUALS” 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 EUROFINS IPROMA S.L.U. (CIF B12227492) per un import de 15.942,00 €
(exclòs IVA), que serà un total de 19.289,82 (inclòs IVA).
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Pressupost base de licitació: 32.094,04 € (IVA inclòs)
Durada de l'execució: 2 anys

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

Tipus de Tramitació: ordinària

ACTA COMISSIO GOVERN

Procediment de contractació: obert

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:
Nom de l’empresa

Puntuació total

ORDRE

EUROFINS IRPOMA SLU

95,00

1

EMATSA SAA

86,42

2

SISÈ. Notificar a l’empresa EUROFINS IPROMA 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.
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 6. Expedient 290/2020. Arrendament bé immoble patrimonial carrer del Vall,
núm. 9 . Inici d'expedient. Aprovació de plecs i convocatòria de licitació
El Consell Comarcal disposa d’un bé patrimonial ubicat al Carrer del Vall, número 9 de
Tortosa. Aquest local estava ocupat però fa un mesos que es troba vacant.
Les necessitats administratives a satisfer amb la present contractació es tradueixen en la
necessitat de donar la màxima rendibilitat a un bé immoble patrimonial propietat d’aquest
Consell Comarcal, fins ara sempre cedit el seu ús a particulars mitjançant arrendament.
S’opta per una contractació en arrendament d’immoble atès que l’esmentat bé no s’està
utilitzant per cap servei comarcal ni és previsible la seva necessitat d’utilització en un futur a
mig termini
La Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel
ARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DEL VALL, 9 DE TORTOSA, convocant la
seva licitació.

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
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QUART. Designar com a responsable del contracte al responsable de l’àrea de Sanejament,
qui podrà sol·licitar la col·laboració de les tècniques del servei.

ACTA COMISSIO GOVERN

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars 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.

PUNT 7. Expedient 1658/2019. Arrendament del bar del Viver. Desistiment actual
procediment i inici de nova licitació
1. En l’expedient de referència, en data 24 de gener de 2020 es va notificar la classificació
a l’únic licitador que va presentar oferta, Bar El Viver SL i el requeriment per tal que
presentés la següent documentació:
-Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
-Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva per import de 610,00 €.
2. En data 7 de febrer de 2020 amb registre d’entrada 2020-E-RC-911 Bar El Viver, SL
presenta la documentació, que consta del justificant del pagament de la garantia, d’un total
de 610,00 €, juntament amb un certificat de les obligacions amb la Seguretat Social on
consta que Bar El Viver SL té un deute de 23.083,53 €, amb data a efectes del 5 de febrer
de 2020.
3. Al comprovar que no esta al corrent de pagament amb la Seguretat Social, se li ha
requerit personalment varies vegades per tal d’esmenar aquest impagament, sense rebre
resposta ni cap documentació més.
Vistos aquests antecedents, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre,
per unanimitat dels seus membres presents, adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la declaració de la concurrència de prohibició de contractar de l’article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, del Bar El Viver
SL per no estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Seguretat Social.
SEGON. Aprovar el desistiment de la licitació per la concurrència d’una infracció no
esmenada de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació, que tal com estableix l’article 152 de de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, ha fet impossible continuar amb la licitació fins a la seva
adjudicació.

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

CINQUÈ. Delegar en la presidència la resolució de classificació de les ofertes.
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— Ivan Garcia Maigí, que actuarà com a President de la mesa (President de la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Esports). Podrà substituir-lo Roger Avinyó Martí
conseller comarcal responsable de l’àrea de Promoció Econòmica.
—Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària accidental de la Corporació).
—Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora accidental de la Corporació).
— Olga Pardo, responsable de Protocol
—Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

ACTA COMISSIO GOVERN

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

TERCER. Aprovar el retorn de la garantia depositada per import de 610,00 € a Bar El Viver
SL.
QUART. Aprovar iniciar una nova licitació.
CINQUÈ. Publicar nou 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.

SETÈ. Delegar en la presidència la resolució de classificació de les ofertes.

PUNT 8. Expedient 784/2020. Modificació del contracte del SIAD per ampliació de
prestacions
1. En data 18 d’octubre de 2017 l’institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del
Baix Ebre van signar el contracte Programa 2017-2019 per a la prestació del servei
d’informació, atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

— Ivan Garcia Maigí, que actuarà com a President de la mesa (President de la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Esports). Podrà substituir-lo Roger Avinyó Martí
conseller comarcal responsable de l’àrea de Promoció Econòmica.
—Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària accidental de la Corporació).
—Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora accidental de la Corporació).
— Josep Luque, responsable de l’àrea d’Activació econòmica
—Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

ACTA COMISSIO GOVERN

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

3. En data 8 de juliol de 2019 es va signar el contracte de servei d’assistència i
assessorament psicològic per a dones entre la Fundació Infància i Família i el Consell
Comarcal del Baix Ebre.
4. En data 22 de juliol de 2020 el coordinador de serveis socials del Consell Comarcal
del Baix Ebre informa que en relació a les dones ateses a data de 15 de juliol de 2020,
hi ha un increment en relació al 2019 del 29% d’usuàries, el que suposa un increment
de la partida assignada.
En aquest informe es proposa un increment dels serveis d’assessorament jurídic i
psicològic en 5 hores setmanals cadascun, és a dir, 10 hores setmanals per als dos tipus
d’assessorament, dins l’anualitat del 2020, a partir de l’1 d’agost de 2020.
Vistos aquests antecedents, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre,
per unanimitat dels seus membres presents, adopta els següents ACORDS:
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2. En data 1 d’agost de 2018 es va signar el contracte de servei d’assistència i
assessorament jurídic per a dones entre Rosa Comes Pons i el Consell Comarcal del
Baix Ebre.

PRIMER. Aprovar una modificació del contracte no prevista en els plecs d’un increment
de 10 hores setmanals entre els dos tipus d’assistència i assessorament d’acord amb
l’article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al
complir els requisits següents:
- Que el canvi de contractista no es viable per motius tècnics i d’eficàcia del servei. En
aquest cas s’augmenten les hores de prestació del servei i un canvi de contractista faria
inviable l’eficàcia de la prestació.

TERCER. Publicar aquesta modificació del contracte al Perfil del Contractant.

PUNT 9. Expedient 803/2020. SUBVENCIO DIRECTA ARRANJAMENT DE CAMINS
2020 : TIVENYS I CAMPREDÓ
En data 13 maig 2016 el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el President de
la Diputació de Tarragona van signar un Conveni Marc de col·laboració que defineix les
inversions d’obres i serveis de competència municipal i abast o interès supramunicipal
per desenvolupar l’eix d’inversions en infraestructures i béns municipals destinats a ús
general.

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

SEGON. Citar a les adjudicatàries del contracte per formalitzar aqueta modificació.

ACTA COMISSIO GOVERN

- Que la modificació del contractista impliqui l’alteració en la seva quantia que no
excedeixi aïllada o juntament amb altres modificacions (l’any passat es va acordar una
modificació del 20% de l’anualitat), del 50% del seu preu inical. En este cas l’augment
de les hores i per tant del preu no supera aquest 50% del total.

L’ajuntament de Tivenys i la EMD de Campredó han sol·licitat un pròrroga per tal de
justificar el conveni amb el Consell Comarcal que regula l’atorgament de subvenció
directa per destinar a l’execució d’obres d’arranjament de camins.
Per aquest motiu, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 24 de
juliol de 2020, ha aprovat el 6è expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2020
per raó de la qual es doten les partides corresponent a l’arranjament de les obres de
camins de l’Ajuntament de Tivenys per import de 7.073,82 € i la EMD de Campredó per
import de 6.361,84 € amb nous ingressos.
A la vista d’aquest acord, vist l’informe de secretaria que consta en l’expedient, la
Comissió de Govern, òrgan competent per l’atorgament de subvencions directes, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
PRIMER. Atorgar la subvenció directa nominativa a l’Ajuntament de Tivenys i a l’EMD de
Campredó, per dur a terme actuacions d’arranjament de camins, amb càrrec a les
aplicacions

Codi Validació: 7HDRAYTAEHAYRAQYN2X43LF54 | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 15

El Consell Comarcal del Baix Ebre va signar amb diferents ajuntaments i EMD
l’atorgament de subvenció directa destinada únicament i exclusivament a l’execució
d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal, el qual s’ha de presentar la
documentació justificativa abans del 30 de novembre de 2019.

TERRI-943-76200
TERRI-943-76201

Aj. Tivenys. Subvenció camins 2019
EMD Campredó. Subvenció camins 2019

SEGON. Formalitzar la subvenció en el corresponent conveni, en el qual es detallen les
obligacions i els compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la,
d’acord amb el contingut que figura com annex a aquest acord.
TERCER. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció.

REUNITS
D'una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartin, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra -- Alcalde-President de l’Ajuntament de Tivenys / President de l’EMD de Campredó
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i

MANIFESTEN
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa que amb caràcter
general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i mitjançant unes bases reguladores que
detallen els procediment. No obstant això, en l’apartat 2 preveu que poden concedir-se subvencions de
forma directa quan, entre d’altres supòsits, estiguin previstes de forma nominativa als pressupostos dels
ens locals i també aquelles en que s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria.

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

MODEL DE CONVENI
CONVENI PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA A
L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORA CAMÍ _______________ DEL TERME
MUNICIPAL DE TIVENYS / DEL TERME DE L’EMD DE CAMPREDÓ

ACTA COMISSIO GOVERN

QUART. Subministrar la informació sobre la concessió a la Base de dades Nacional de
Subvencions.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import de les subvencions a
l’Ajuntament de Tivenys / EMD de Campredó per arranjament de camins, ambdues parts

Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament de Tivenys una subvenció directa per
import de 7.073,82 € destinada únicament i exclusivament a executar les obres d’arranjament i millora del
Camí ------El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’EMD DE CAMPREDÓ una subvenció directa per import de
6.361,84 € destinada únicament i exclusivament a executar les obres d’arranjament i millora del Camí -----Segon. Per tal d’obtenir l’ajut, l’Ajuntament de Tivenys / l’EMD de Campredó lliurarà al Consell Comarcal
del Baix Ebre la següent documentació:
1. Comunicació de la previsió de modalitat contractual per executar les obres
2. Documentació acreditativa de la titularitat del camí a executar
3. Document tècnic que reculli les actuacions a executar, integrat per:
- Memòria tècnica
- Plànols de situació i d’actuacions
- Pressupost de l’actuació

Tercer. Per tal de justificar les actuacions hauran de presentar, abans del 31.08.2020, la següent
documentació relativa a l’execució de les actuacions:
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CONVENEN

Si les obres s’executen amb contracte signat d’acord amb la normativa vigent de contractes del sector públic
- Contracte signat amb l’empresa adjudicatària de les obres i tramitat d’acord amb les disposicions de la
normativa corresponent de contractes del sector públic
- Factures i/o certificacions i justificació de pagaments de les obres executades
Si les obres s’executen per administració:
- Justificació de l’execució d’obres per administració
- Factures i justificació de pagaments de materials utilitzats en l’obra

Quart. En el termini dels 30 dies posterior a la data de lliurament de les dades de justificació, el Consell
Comarcal del Baix Ebre haurà de fer efectiu el pagament a l’Ajuntament / l’EMD mitjançant transferència
bancària al número de compte que figurarà en el document de tramesa de justificació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre podrà iniciar un expedient per a la compensació de deutes entre ambdues
administracions, cas d’haver deutes pendents de pagament per part de l’Ajuntament de de Tivenys / l’EMD
DE CAMPREDO
Cinquè. En compliment del conveni signat amb data 13 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i la Diputació de Tarragona, arran del qual es finança aquesta actuació, l’Ajuntament /EMD farà
constar el finançament d’aquesta obra mitjançant la inserció de la marca de la Diputació de Tarragona
segons els Manual d’identitat corporativa i del text que el Consell Comarcal li comunicarà . Aquesta
referència s’ha d’inserir també en els webs, publicacions o qualsevol altre mitjà en el qual es faci difusió de
l’actuació.

Número: 2020-0009 Data: 30/12/2020

Tercer. A fi de poder tenir constància de les actuacions desenvolupades, els serveis tècnics comarcals
inspeccionaran les obres que s’executen amb el finançament previst en aquest conveni. A tal efecte,
l’Ajuntament de Tivenys /l’EMD DE CAMPREDÓ comunicarà la data d’inici de les obres, amb una antelació
mínima de 5 dies, per tal de poder realitzar una visita d’inspecció prèvia. Els serveis tècnics comarcals
realitzaran totes les visites que considerin oportunes per al correcte seguiment de les actuacions. En
finalitzar es obres signaran, juntament amb la direcció d’obra, un document on consti el resum econòmic i
tècnic de les obres.

ACTA COMISSIO GOVERN

- No s’accepta justificació de despeses de personal

El Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licitarà a l’Ajuntament /EMD la justificació de la publicitat realitzada.

PUNT 10. Sol·licitud de subvenció per al projecte de realització de l'inventari
d'espais històrics de la Guerra Civil al Baix Ebre
Vista la RESOLUCIÓ JUS/1371/2020, de 12 de juny, per la qual es dona publicitat a
l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases
reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la
memòria democràtica
Vista la Resolució JUS/1569/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per
a l'any 2020, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats
commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica.

Codi Validació: 7HDRAYTAEHAYRAQYN2X43LF54 | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 15

Sisè. La vigència d'aquest conveni s'estableix des de la data de la seva signatura, i fins el moment que es
produeixi l'efectiu pagament de la subvenció atorgada.

A la vista d’aquesta convocatòria, el Consell Comarcal del baix Ebre s’ha plantejat la
possibilitat de realitzar l'inventari d'espais històrics de la Guerra Civil al Baix Ebre com
un projecte de recerca per catalogar els més destacats espais històrics vinculats a la
Guerra Civil en els 14 municipis de la comarca del Baix Ebre. L'inventari respon a la
necessitat de disposar d'un catàleg d'espais històrics que faciliti mitjançant la possibilitat
de la seva preservació i difusió l'impuls de polítiques de memòria democràtica en els
municipis de la comarca.

Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta
els següents ACORDS:
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria d’ajuts per a
projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria
democràtica, d’acord amb les disposicions de la Resolució JUS/1569/2020, de 29 de
juny i sol·licitar una subvenció del 80 % del pressupost previst per a l’actuació que és de
3.872,00 €
Segon. Aprovar la realització de l’activitat, d’acord amb la memòria que consta en
l’expedient.
Tercer. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
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: 2020-0009 Data: 30/12/2020

L'Inventari està pensat per a servir de manera equitativa als catorze municipis de la
comarca del Baix Ebre, oferint una xifra suficient d'espais en cada cas que permeti un
ulterior treball de recuperació de la memòria democràtica sigui en l'àmbit turístic, cultural
o educatiu
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L'ens comarcal promou la recerca com a eina de servei per als municipis. L'inventari ha
de permetre visibilitzar el coneixement històric del passat, esdevenir una eina per a la
possible preservació i senyalització dels elements inventariats per a usos culturals,
educatius i turístics. I, finalment, per incorporar aquest coneixement adquirit en
l'aprenentatge curricular de l'alumnat.

ACTA COMISSIO GOVERN

La comarca del Baix Ebre és una de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, un
territori on l'impacte de la Guerra Civil fou molt sever. Al llarg dels tres anys de conflicte
es van acumular un seguit de fenòmens extraordinaris, i la majoria d'ells traumàtics per
una part majoritària de la població, que han deixat una petjada profunda en la mentalitat
dels habitants i el paisatge que habiten.

