ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Participació a distància mitjançant: «https://meet.localret.cat/ComissioCCBE»

DIA: 16.11.2020
HORA: 13.30 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
JORDI GASENI BLANCH

ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ
ALTRES ASSISTENTS:

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

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 de la sessió de data
29.09.2020 i de la sessió 19.10.2020 i, per unanimitat, aproven l’acta 11/2020 i
12/2020.

PUNT 2. EXP. 712/2020. Atorgament de subvencions per a activitats d'interès
comarcals

I.- FONAMENT JURÍDIC
Les Bases per a la concessió de subvencions destinades a particulars i entitats
d’àmbit social, cultural i esportiu de la comarca del Baix Ebre, per a activitats
d’aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la
COVID 19, per a l’any 2020, aprovades pel Ple del Consell Comarcal en sessió de
data 24 de juliol de 2020, disposen:
6. Criteris de valoració de les sol·licituds
Per a la modalitat P1, que s’atorga sota el criteri de concurrència competitiva,
els projectes i activitats es seleccionaran segons els criteris següents, sobre una
puntuació màxima de 100 punts i mínima de 20 punts:
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Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 30/12/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

SESSIO: 13/2020 – Sessió ordinària
SESSIO PER VIDECONFERENCIA

Criteris de valoració

Punts
màxims

Criteri de qualitat:
Es valorarà el nivell d’excel·lència del projecte/activitat presentat.

15

15

15

15

10

Aquest valor es podrà veure modificat d’acord amb un criteri de valoració
específica corresponent a l’àmbit territorial del projecte multiplicant els punts
obtinguts de a valoració general pel factor de multiplicació resultants de la taula
següent:
Àmbit territorial del projecte

Factor de multiplicació

Local

1,0

Comarcal (Baix Ebre)

1,2

Territorial (Terres de l’Ebre)

1,3

Supraterritorial

1,5

Vista la proposta d’atorgament presentada per l’òrgan de valoració, la Comissió de
Govern per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

PRIMER: ATORGAR els ajuts a les entitats i projectes i pels imports següents,
inclosos a la modalitat P1. Projectes o actuacions d’interès públic i/o social,
tenint en compte el que estableix la Base 7 que diu: “P1. Per la realització de
projectes o actuacions d'interès públic i/o social. L’import a concedir a cadascun dels
projectes o activitats es farà multiplicant el nombre de punts per un import màxim de
12,00 € per punt”

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Criteri d’utilitat pública:
Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat o el projecte. Es considerarà
positiu que el projecte/activitat arribi al nombre màxim possible de persones o
col·lectius.

15
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Criteri d’incidència a la comarca:
Es valorarà positivament l’interès general del projecte/activitat i la seva
incidència en la comarca.
Criteri de cohesió:
Es valorarà la finalitat social del projecte/activitat o la seva concreció cap a
col·lectius que precisin una atenció concreta i/o que siguin vulnerables

15

ACTA COMISSIO GOVERN

Criteri de demanda potencial:
Es valorarà positivament que es tracti de projectes/activitats amb dèficit
d'actuacions anàlogues a la comarca en relació a l'existència d'una demanda
potencial.
Criteri d’innovació:
Es valorarà positivament l’originalitat i el caràcter innovador del
projecte/activitat.
Criteri de foment de valors culturals, esportius, socials, educatius...
Es valorarà aquell projecte/activitat que promogui la pervivència i promoció
d’elements característics de la comunitat

Import
sol·licitat

Punts

Import
concedit

Elements de
justificació

Club
Esportiu
Futbol
Avatars

Campus d’estiu
“ens movem”

811,86 €

22,1

265,20 €

Material esportiu.
Material per dur a terme
els tallers

Unió
Esportiva
Remolins
Bitem

Campus
multiesportiu
envers Torneig
Mariano Toha

1.600,00 €

36

432,00 €

Material esportiu,
didàctics, trofeus,
publicitat, cartells

Unió
Esportiva
Aldeana

Campus d’estiu
per al foment de
l’esport de futbol

2.628,47 €

15

300,00 €

Material esportiu,
didàctics, trofeus,
publicitat, cartells

Club Futbol
Sala Faraon

Torneig Reis
júnior futbol sala

418,48 €

30

360,00 €

Trofeus, pilotes, pitralls

Amics del
Ball de Saló
de Deltebre
Club
Esportiu

Taller balls llatins
en linea i nou
taller de ioga

5.290,00 €

20

240,00 €

Personal contractat

Grup
Twirling La
Cava

Compra de
material i
adquisició
vestuaris per
competicions

1.000,00 €

20

240,00 €

Vestuari, material

Club
Twirling
Deltebre

Campus Twirling
Nadal

1.300,00 €

20

240,00 €

Material esportiu, didàctic,
publicitat, cartells

The Gold
Cars Tuning
Club

III The Gold
Tunning Show
Deltebre 2020

750,00 €

22,5

270,00 €

Trofeus, publicitat, cartells

Penya
Barcelonista
dels
Lligallos

Futbol sala
femení en temps
de Covid 19

500,00 €

37,5

450,00 €

Material esportiu, fitxes,
arbritatges

Punts

Import
concedit

Elements de justificació

58,5

702,00 €

Tot allò directament
relacionat amb l’execució
de l’obra

Grup 2. Projectes individuals
Nom de
l’entitat

Títol del projecte

Import
sol.licitat

Efren
Borràs
Hetzler

Actuació a la Via
Verda amb la
creació d’un mural

1.089,00 €

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Títol del
projecte
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Nom de
l’entitat

ACTA COMISSIO GOVERN

Grup 1. Entitats esportives

David Mauri
Also

Creació d’un Club
de Futbol Sala

2.325,00 €

22,1

265,20 €

Material, equipatges

Pun
ts

Import
concedit

Elements de justificació

Import
sol.licitat

Lliga contra
el càncer

Activitats per a la
promoció de la
salut

5.000,00 €

39

468,00 €

Despeses contractació
terapeutes

Fundació
Gresol
Projecte
Home

Servei atenció a
les addiccions a
Terres de l’Ebre

1.200,00 €

39

468,00 €

Despeses contractació
terapeutes

Associació
Obre’t Ebre

Oficina de
mobilitat

1.250,00 €

84,5

1.014,00
€

Despeses contractació
personal dinamització

Atzavara
Arrels

Sahte Joves

1.200,00 €

78

936,00 €

Despeses contractació
personal d’intervenció

Grup
d’Esplai
Blanquerna

Cap família fora
de línia

1.290,00 €

30

360,00 €

Material tecnològic,
connexions mòbils i fixes
a internet

Associació
AFCISQUIM

Teràpies
complementàries

660,00 €

39

468,00 €

Despeses referents a les
teràpies Namasté

Associació
PARKINSON

Apoderament de
dones
diagnosticades
de Parkinson

1.500,00 €

39

468,00 €

Despeses contractació
terapeutes

Grup 4. Associacions de Famílies d’Alumnes
Nom de
l’entitat

Títol del projecte

Import
sol.licitat

Punts

Import
concedit

Elements de justificació

AMPA 21
d’Abril

Creació d’una
biblioteca per al
foment de la
lectura

500,00 €

20

240,00 €

Material i mobiliari
biblioteca

AMPA
Escola
Xerta

Millora de la
socialització i
cooperació
comunitària a
través de les
noves tecnologies

1.725,00 €

20

240,00 €

Despeses de personal,
autoritzacions
informàtiques

AFA INS
DERTOSA

Edició de l’anuari
2019-2020

3.957,64 €

20

240,00 €

Despeses de l’edició

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Títol del projecte
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Nom de
l’entitat
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Grup 3. Entitats sòcio-sanitàries

Import
sol.licitat

Punts

Import
concedit

Elements de justificació

AC Penya
Calaixó

Creació d’un
espai lúdic

1.200,00 €

24

288,00 €

Camisetes, material
fusteria i/o ferreteria

AAVV Gent
del Barri de
Deltebre

Pare Noel 2020

930,00 €

20

240,00 €

Lloguer vestuari pare
noel i rua

AAVV
Ferreries
Sant Vicent

Fira de tardor i
tres tombs

1.500,00 €

20

240,00 €

Lloguer megafonia,
contractació grups
animació

Associació
Comerciants
i empresaris
del Perelló

Activitats
programades
2020-2021

15.735,00 €

20

240,00 €

Opuscle comercial

Associació
de Dones de
Deltebre

Intercanvi
d’aliments Covid
19

600,00 €

15

240,00 €

Publicitat, material
protecció i desinfecció
covid 19

Associació
Tres Tombs
Deltebre

Trobada tres
tombs Deltebre

840,00 €

20

240,00 €

Material publicitari i
assistència veterinària

Associació
d’amics de
Deltebre
Dansa

Programa
activitats
Comunitat i
Territori

145.240,00 €

78

936,00 €

Despeses de promoció i
publicitat

Associació
de Jubilats i
Pensionistes
de Bitem

Taller d’activitat
física dirigida

540,00 €

15

240,00 €

Despeses contractació
servei

Associació
Audiovisual
Ala Delta

A les 9 en punt
(curtmetratge)

1.200,00 €

30

360,00 €

Despeses escenografia,
vestuari, maquillatge

Societat
Cultural
Recreativa
Unió Aldeana

Renovació
material per
poder realitzar
activitats culturals

2.950,44

20

240,00 €

Despeses contractació
servei

Import
concedit

Elements de justificació

Grup 6. Altres Entitats culturals
Nom de
l’entitat

Títol del projecte

Import
sol.licitat

Punts

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Títol del projecte
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Nom de
l’entitat
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Grup 5. Entitats culturals i associatives

20,4

244,80 €

Despeses compra del
sistema de projecció

Confraria
Sant Crist
de la
Puríssima

Actes Confraria
2020

500,00 €

20

240,00 €

Despeses d’impremta,
assegurança

Germandat
Natzarens
de les Cinc
Llagues

Recuperació de
les medalles de la
cofradia

961,47 €

20

240,00 €

Factura d’adquisició i
restauració de les
medalles

Grup 7. Entitats locals
Nom de
l’entitat

Títol del projecte

Import
sol.licitat

Punts

Import
concedit

Elements de
justificació

Ajuntament
de Paüls

Concert de Jotes
de l’Ebre

726,00 €

22,1

265,20 €

Actuació musical

SEGON: ATORGAR els ajuts a les entitats i projectes que seguidament es
relacionen, inclosos a la modalitat M2- Per al manteniment del teixit associatiu
comarcal, tenint en compte el que estableix la Base 7 disposa que l’import es
determina segons el nombre de sol·licituds presentades en aquesta modalitat, la
Comissió de Govern acorda atorgar 550,00 € a cada entitat.
Nom de l’entitat

Sol.licitud

Elements de justificació

Club Futbol Terres
de l’Ebre

Material tèxtil temporada
2020-2021

Adquisició de material tèxtil necessari per
competir

Unió Deportiva
Jesus i Maria

Despeses derivades
dels efectes de la Covid
19

Adquisició de mascaretes, gel

Club Atletisme
Terres de l’Ebre

Manteniment de
l’activitat durant la
pandèmia

Despeses costos personal

Handbol Club
Perelló

Manteniment de
l’activitat durant la
pandèmia

Despeses costos entrenadors

Centre d’Esports el
Perelló

Manteniment de
l’activitat durant la
pandèmia

Despeses manteniment de l’entitat (llum,
aigua, lloguers, assegurança)

Ebre Escola
Esportiva

Despeses ordinàries de
funcionament durant la
pandèmia, davant el fet
de no realitzar activitats

Despeses arbritatges, inscripcions equips a
les competicions

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

5.540,00 €
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Projecte de
projecció de
decorats escènics
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Associació
La Passió
de la Cava

Club Futbol Femení
Tortosa-Ebre

Despeses manteniment
del club

Despeses arbritatges, llicències,
assegurances

Club Centre
Excursionista
Trencacims

Trencacims Paüls 2020.
Activitat suspesa per la
pandèmia

Trofeus, publicitat, assegurances

Club Patí l’Aldea

Formació i impuls
patinadores per
competicions. Activitats
suspeses per la
pandèmia

Atrezzo, despeses vestuari, assegurances,
llicències

Tortosa English
Festival

VIII Tortosa English
Festival. Activitat
suspesa per la
pandèmia

Material publicitari, assegurances, impremta

Agrupació Musical
Camarles

Actes 25è aniversari de
l’Agrupació. Activitat no
realitzada per la
pandèmia

Trofeus, assegurances, camisetes

Federació d’Entitats
Socials de les
Terres de l’Ebre

Despeses de
funcionament

Despeses de personal, adquisició de material
de protecció

AAVV Rastre

Despeses de
manteniment ordinari de
l’entitat durant la
pandèmia

Despeses local social, assegurança

Agrupació de
Confraries de
Setmana Santa de
Tortosa

Organització Setmana
Santa 2020 i actes 40è
aniversari. Activitats no
realitzades per la
pandèmia

Despeses de publicitat, impremta,
assegurances

Grup de Sevillanes
Punt i Apart

Celebració de la III Feria
de Abril a Tortosa.
Activitat no realitzada
per la pandèmia

Despeses publicitat, impremta, assegurances

Penya Barcelonista
de Tivenys

Despeses manteniment
de l’entitat

abonaments

AMPA Escola
l’Assumpció

Despeses amb motiu de
la Covid 19

Mascaretes, gel

Aquest entitat rebrà un ajut de 300,00 €, atès
que és l’import que ha sol·licitat de subvenció
i la Base 2 estableix que “La quantia de la
subvenció màxima que s’atorgarà en cap cap
sobrepassarà l’import sol·licitat”

Aquest entitat rebrà un ajut de 500,00 €, atès
que és l’import que ha sol·licitat de subvenció
i la Base 2 estableix que “La quantia de la
subvenció màxima que s’atorgarà en cap cap
sobrepassarà l’import sol·licitat”

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Despeses arbritatges, inscripcions a les
competicions, assegurances
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Despeses manteniment
del club
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Club Esportiu
Futsal Tortosa
2014

AMPA IES Deltebre

Adquisició mascaretes

Mascaretes

Associació Cultural
La Companyia

Col·laboració amb els
actes del 10è aniversari
de l’EMTT. Activitat no
realitzada per la
pandèmia

Vesturaris, decorats, assegurances

Elements de justificació

Antonio Boyer Gil

Edició del llibre “El
Perelló en blanc i
negre III”

Despeses de l’edició del llibre

Col·legi
d’Advocats i
advocades de
Tortosa

Edició del llibre dels
Despeses de l’edició del llibre
175 anys d’història del
Col·legi

QUART: DENEGAR els ajuts a les entitats que seguidament es relacionen, pel
motiu especificat:
- Societat de Caçadors de Campredo.
Sol.licitud: basses artificials. Font de vida (construcció)
Motiu de la denegació: Despesa d’inversió.
L’entitat no aporta NIF ni està inscripcio al registre corresponent
- Associació de famílies d’alumnes de l’escola Jaume II
Sol.licitud: tots en xarxa. Adquisició d’ordinadors
Motiu de la denegació: Despesa d’inversió

- AMPA del CEIP Cinta Curto
Sol.licitud: obres d’instal.lació de filtre a la xarxa d’aigua de boca del menjador
Motiu de la denegació: Despesa d’inversió
CINQUÈ: DESESTIMAR les següents sol.licituds, pel motiu que s’especifica:
- Gransalut SCP
Motiu de la desestimació: no reuneix la condició per ser beneficiari d’acord amb la
Base 3

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Sol·licitud
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Nom de l’entitat

ACTA COMISSIO GOVERN

TERCER: ATORGAR els ajuts a les entitats i projectes que seguidament es
relacionen, inclosos a la modalitat P3. Edició de llibres, tenint en compte el que
estableix la Base 7 que diu: “E3. Edició de llibres. 20 % del cost d’edició amb un
màxim de 300,00 €”. Així, la Comissió de Govern acorda atorgar 300,00 € a cada
entitat.

- Esriugest CB
Motiu de la desestimació: no reuneix la condició per ser beneficiari d’acord amb la
Base 3
- Parròquia l’Assumpció i Parròquia Sant Miquel.
Motiu de la desestimació: no reuneix la condició per ser beneficiari d’acord amb la
Base 3
SISÈ: Acceptar la renúncia presentada per l’entitat Moto Club Tortosa

Expedient únic de justificació que es troba al web www.baixebre.cat
consta de:

i que

- memòria de l’actuació amb esment a la relació de despeses i les fonts de
finançament de l’ actuació
- factures i justificants de pagament
- declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, si la presentada amb
la sol·licitud té més de sis mesos d’antiguitat.
- Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació del
Consell Comarcal del baix Ebre en el finançament de l’actuació subvencionada.
En el cas que la publicació de la subvenció es realitzi mitjançant les seus
electròniques o pàgines web dels beneficiaris s’ haurà de fer de manera clara,
estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. Aquesta
informació s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà
de
mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.
Quan l’import justificat sigui inferior a l'import de la subvenció, cal que entitat
indiqui si es tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta
correspon al total de la despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit
restant.
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 30
de novembre de 2020. En el cas d’activitats a realitzar amb posterioritat a 30 de
novembre es podrà sol·licitar pròrroga fins el 31 de gener.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a
l'article 70.3 del Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de
subvencions es farà el requeriment de la documentació per tal que sigui
presentada en el termini improrrogable de 15 dies, en cas contrari, s’iniciarà el
procediment per a la declaració de pèrdua del dret de cobrament.

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:
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El termini per executar les actuacions subvencionades és des de l'1 de gener al
31 de desembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació.

ACTA COMISSIO GOVERN

SETÈ: D’acord amb el que estableixen les Bases, els terminis i forma de
justificació són els següents:

VUITÈ. PUBLICAR aquest acord al Portal de Transparència del Consell
Comarcal del Baix Ebre, per tal de notificar l’acord, tal com disposa la base 11.
Mitjà de notificació de la resolució
NOVÉ. Expedient 1680/2018. Reclamació efectuada pel Sr. Sergio Quiñonero
davant del SINDIC DE GREUGES:

4t) Amb data 9 de novembre de 2018, el Sr. Sergio Quiñonero Ortuño, en
representació de l’entitat Natura i Art (encara per constituir com a associació i, segons
fa constar ell mateix, única persona al front de l’associació), va procedir a la
presentació de la documentació justificativa de la subvenció, aportant despeses
justificatives per import de 372,61 euros
5è) Les Bases estableixen textualment:
6. DESPESES SUBVENCIONABLES
Són subvencionables les despeses directes derivades del projecte o activitat subvencionat, entenentse com a projecte o activitat tota acció desenvolupada pel sol·licitant que tingui incidència en una
col·lectivitat en general i no per als associats o membres de la pròpia entitat.
Les despeses directes per ser subvencionables hauran de:
Ser necessàries per a l’execució del projecte o activitat.
Estar previstes en el pressupost d’execució del projecte o activitat.
Estar vinculades clarament al projecte o activitat.
La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà en cap cas sobrepassarà l'import sol·licitat.
7. DESPESES NO SUBVENCIONABLES
Les despeses subvencionables han d’estar relacionades directament amb el projecte o activitat
subvencionar. En tot cas no es consideren despeses subvencionables
Les despeses bancàries.
Àpats, refrigeris i despeses musicals de protocol.
Compres ordinàries, inversió i funcionament ordinari de l’entitat sol·licitant (llum, aigua, telèfon,
lloguer seu social...)
Depeses no relacionades directament al projecte o l’activitat.

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

3r) La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre va acordar en sessió
de data 22 d’octubre de 2018, l’atorgament d’una subvenció per import de 244,00
euros, a l’entitat Natura i Art (representada pel Sr. Sergio Quiñonero Ortuño), amb la
finalitat de desenvolupar l’activitat “Jornada Els ports. Natura i Art. Unió de l’art amb
diferents actius culturals”, fet que es va notificar amb data 23 d’octubre de 2018
(Registre S/001890-2018)
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2n) Amb data 3 de juliol de 2018 (Registre d’entrada 3829), el Sr. Sergio Quiñonero
Ortuño va presentar sol.licitud de subvenció, per al desenvolupament de l’activitat “Els
Ports Natura i Art”, a realitzar entre el 24 de gener i el 28 d’agost de 2018, com a
representant de l’entitat Natura i Art (associació en procés de constitució)

ACTA COMISSIO GOVERN

1r) El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar en sessió de data 23 de març
de 2018 les bases específiques per a l’atorgament de subvencions dirigides a l’impuls
de projectes i activitats d’interès públic i/o utilitat social d’àmbit comarcal, publicades al
BOPT núm. 70 de data 11 d’abril de 2018

Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del
projecte.
Despeses previstes com no subvencionable en la normativa vigent reguladora de les subvencions

6è) Revisades les factures aportades acreditatives de la despesa, s’observa el
següent:
- documents 4,10, 12, 14, 17 i 18, no tenen com a titular de la factura el Sr. Sergio
Quiñonero, ni l’entitat que representa

7è) De tots els fets relacionats en el punt anterior, l’òrgan de revisió de la
documentació acreditativa de la despesa va concloure que només el document 13 era
objecte de ser abonat
8è) Tot i que la base 19a estableix textualment “Si la documentació de justificació
presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà al beneficiari, per escrit, per què
faci les rectificacions oportunes en el termini improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que rebi el citat escrit”, el Consell Comarcal del Baix Ebre no va
procedir en cap moment a notificar aquest punt a l’interessat per escrit, si via telefònica
en diverses ocasions es va comunicar al Sr. Quiñonero que la subvenció no estava
ben justificada perquè no es podia relacionar de manera directa la majoria de les
factures presentades amb l’activitat objecte de subvenció
9è) Es cert també que amb data 27 de juny i 9 d’octubre de 2019, el Sr. Quiñonero va
presentar instàncies per reclamar el pagament de la subvenció, instàncies que no van
obtenir resposta per part del Consell Comarcal per escrit, però si per via telefònica i a
requeriment del propi Sr. Quiñonero
Per tot l’exposat anteriorment, aquesta Comissió de Govern ACORDA:
Primer. Considerar justificada de forma parcial la subvenció atorgada al Sr. Sergio
Quiñonero i acceptar com a despesa justificable la corresponent a la factura 2018-014
del proveïdor Inmaculada Subirats Benaiges pel concepte d’estada a l’Aberg dels Perts
Segon. Procedir al pagament de 170,01 € al Sr. Sergio Quiñonero en concepte de
subvenció per l’activitat “Jornada Els ports. Natura i Art. Unió de l’art amb diferents
actius culturals”

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

- Tota la resta de factures, corresponen a compres ordinàries (piles) o a despeses
fungibles o de funcionament ordinari (combustible/fotocòpies)
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- De totes les factures presentades, només el document 13, s’entén que té una relació
directa i està clarament vinculat a l’actuació subvencionada

ACTA COMISSIO GOVERN

- documents del 14 al 21, tenen data d’emissió posterior a la realització de
l’esdeveniment

PUNT 3. EXP 760/2020. Atorgament de subvenció directa a escoles de musica
Una de les actuacions històriques del Consell Comarcal del Baix Ebre ha estat el suport
econòmic a les Escoles Municipals de Música. Aquesta implicació es fa palesa en la
presència en el Programa d’Actuació Comarcal.

La corporació coneixent la realitat i la importància de mantenir el finançament per
aquest tipus d’ensenyament i, amb la finalitat de col·laborar, mitjançant una subvenció
directa, va dotar les aplicacions pressupostàries següents
ENSE

326

46201

Subv. Escola de música l'Ametlla de Mar

4.191,96

ENSE

326

46202

Subv. Escola de música Deltebre

3.161,15

ENSE

326

46203

Subv. Escola de música de Paüls

2.817,54

ENSE

326

46204

Subv. Escola de música el Perelló

3.573,47

ENSE

326

46205

Subv. Escola de música de Tortosa

4.329,40

ENSE

326

46206

Subv. Escola de música EMD Jesús

3.504,75

El fet que l’expedient s’iniciï de forma normal amb una petició no és obstacle a que
pugui tenir inici a través d’altres documents que també acreditin la necessitat d’instruir
l’expedient.
Per tal de facilitar el procediment s’ha considerat que la petició individualitzada es podria
substituir per un informe favorable de la tècnica de l’àrea.
La base 35a. de les d’execució del pressupost de l’exercici 2020, disposa que
l’atorgament directes requerirà l’aplicació pressupostària nominal i es regularà
mitjançant conveni que disposarà les condicions de justificació i pagament. L’òrgan
competent per aprovar el conveni regulador i la justificació serà la Comissió de
Govern.
Correspon a la Comissió de Govern acordar l’atorgament de la subvenció prevista
nominalment en el pressupost de l’exercici 2020 i aprovar el conveni regulador que
haurà de preveure:
a) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

En aquest marc, i atès que els ajuts s’atorguen amb finançament de la Diputació de
Tarragona, per indicacions d’aquesta s’han vingut atorgant a les escoles municipals de
música. Tenint en compte que aquestes escoles estan localitzades i l’import que reben
acostuma a ser el mateix (o similar) cada anualitat, s’ha considerat que no tenia sentit
elaborar una bases per atorgar els ajuts amb concurrència competitiva i que seria més
adequat, atorgar l’ajut de forma directa a cada una d’aquestes escoles.
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Si bé el PAC preveu que anualment s’aprovaran unes bases reguladores, també recull,
com a proposta de millora, que s’ha de treballar amb la possibilitat de reduir passos
intermedis i que el destinatari final, ja sigui un ens local o una entitat, pugui ser el
destinatari directe de la subvenció

ACTA COMISSIO GOVERN

La fitxa núm. 50 del vigent PAC 2018-2021 recull l’atorgament d’ajuts per a
l’ensenyament d’arts plàstiques i música, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquests
ensenyaments i preveu que els destinataris dels ajuts han de ser Ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades, i associacions i entitats d’aquest àmbit de la comarca del
Baix Ebre.

b) Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments
anticipats que, en el seu cas, hauran d'aportar els beneficiaris.
c) Termini per justificar la subvenció i forma de justificació per part del beneficiari del
compliment de la finalitat i de l'aplicació dels fons que es concedeixin.
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta
els següents acords:

4.191,96
3.161,15
2.817,54
3.573,47
4.329,40
3.504,75

Segon. Aprovar el conveni reguladora d’aquest atorgament que disposa:
MODEL DE CONVENI
CONVENI PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA
AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
REUNITS
D'una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartin, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra -- Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de .....
De l'altra -- Alcalde-President de l’Ajuntament de .....
De l'altra – el President de l’EMD de .....

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Subv. Escola de música l'Ametlla de Mar
Subv. Escola de música Deltebre
Subv. Escola de música de Paüls
Subv. Escola de música el Perelló
Subv. Escola de música de Tortosa
Subv. Escola de música EMD Jesús

ACTA COMISSIO GOVERN

Primer. Atorgar una subvenció directa a les següents escoles municipals de música de
la comarca pels següents imports

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.
Una de les actuacions històriques del Consell Comarcal del Baix Ebre ha estat el suport
econòmic a les Escoles Municipals de Música. Aquesta implicació es fa palesa en la presència
en el Programa d’Actuació Comarcal.
La fitxa núm. 50 del vigent PAC 2018-2021 recull l’atorgament d’ajuts per a l’ensenyament
d’arts plàstiques i música, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquests ensenyaments i preveu
que els destinataris dels ajuts han de ser Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, i
associacions i entitats d’aquest àmbit de la comarca del Baix Ebre.
Si bé el PAC preveu que anualment s’aprovaran unes bases reguladores, també recull, com a
proposta de millora, que s’ha de treballar amb la possibilitat de reduir passos intermedis i que el
destinatari final, ja sigui un ens local o una entitat, pugui ser el destinatari directe de la
subvenció
En aquest marc, i atès que els ajuts s’atorguen amb finançament de la Diputació de Tarragona,
per indicacions d’aquesta s’han vingut atorgant a les escoles municipals de música. Tenint en
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Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i

compte que aquestes escoles estan localitzades i l’import que reben acostuma a ser el mateix (o
similar) cada anualitat, s’ha considerat que no tenia sentit elaborar una bases per atorgar els
ajuts amb concurrència competitiva i que seria més adequat, atorgar l’ajut de forma directa a
cada una d’aquestes escoles.
La corporació coneixent la realitat i la importància de mantenir el finançament per aquest tipus
d’ensenyament i, amb la finalitat de col·laborar, mitjançant una subvenció directa, va dotar les
aplicacions pressupostàries següents
Subv. Escola de música l'Ametlla de Mar
Subv. Escola de música Deltebre
Subv. Escola de música de Paüls
Subv. Escola de música el Perelló
Subv. Escola de música de Tortosa
Subv. Escola de música EMD Jesús

4.191,96
3.161,15
2.817,54
3.573,47
4.329,40
3.504,75

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import de les
subvencions per a l’escola municipal de música de _________________, la Comissió de
Govern del Consell Comarcal, per aplicació de la base 35a. De les d’execució del Pressupost
de l’exercici 2020, ha acordat el seu atorgament a l’Ajuntament de ______________
Per tot l’exposat ambdues part
CONVENEN
Primer. Objecte
El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament de _____________ una subvenció
directa per import de __________ € destinada únicament i exclusivament al finançament de
l’Escola Municipal de Música ________
Segon. Justificació
Per tal de justificar les actuacions hauran de presentar, abans del 15.12.2020, la següent
documentació relativa a l’execució de les actuacions:
En el cas de despeses en material
. Còpia de les factures acreditatives de la despesa del període entre l’1 de gener i el 30 de
novembre de 2020.
. Justificant de pagament de les factures
El material ha d’estar directament relacionat amb l’ensenyament musical. No es considerarà
subvencionable despesa de material fungible
En el cas de professorat
.Un certificat de la intervenció de l’Ajuntament o l’EMD conforme s’ha procedit al pagament de
la nòmina i la Seguretat Social corresponent, del període entre l’1 de gener i el 30 de novembre
de 2020). El certificat ha d’acreditar la categoria professional del/de la professor/a i la tipologia
de contracte que el vincula a l’ens local
La subvenció pot justificar-se en despeses referents als dos conceptes esmenats; és a dir, tant
de material com de professorat
L’import global dels ajuts per cadascun dels ens locals beneficiaris no podrà superar el 50 % de
la despesa realment realitzada i justificada.
El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva el dret de comprovar el desenvolupament de
l’activitat i la despesa realment efectuada i a retirar l’ajut en cas que s’incompleixi algun dels
requisits pels quals ha estat atorgat.

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

46201
46202
46203
46204
46205
46206
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326
326
326
326
326
326
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ENSE
ENSE
ENSE
ENSE
ENSE
ENSE

Quart. Subvenció no justificada
En cas que no s’hagi justificat l’ajut dintre del termini establert, les quantitats atorgades es
donaran de baixa del pressupost sense cap més tràmit, a excepció dels casos en què es
sol·liciti una pròrroga. Aquesta haurà d’estar degudament motivada i es podrà sol·licitar fins al
termini màxim de justificació dels ajuts, petició que serà informada per la Comissió Informativa
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme i resolta pel president del Consell Comarcal.
Cinquè. L’ajuntament de / l’EMD haurà de fer constar la col·laboració del Consell Comarcal del
Baix Ebre a través d’aquells elements pels quals difongui l’activitat de l’Escola de Música, ja sigui
en format paper, en esdeveniments o a través de xarxes socials o informatives
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.

La UNED SENIOR és una fórmula emprada per la Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED), per tal facilitar l’accés a la Cultura i al Coneixement a les persones
que estan fora de la vida activa o del sistema productiu, per la seva condició de jubilats
o prejubilats.
UNED SENIOR del Centre Associat de la UNED de Tortosa pretén fomentar la
participació en els cursos impartits per la UNED SENIOR, organitzar activitats
paral·leles culturals i lúdiques d’interès del col·lectiu i gestionar la recerca de recursos
per tal de facilitar als participants l’accés als referits cursos i les esmentades activitats.
El Consell Comarcal del Baix Ebre coneix l’existència d’aquesta iniciativa que
considera molt positiva per al foment de la participació d’aquest col·lectiu en l’àmbit
cultural i formatiu i comparteix la funció de la UNED SENIOR de posar a l’abast del
col·lectiu de jubilats la possibilitat d’un important creixement personal.
Vista la voluntat de col·laboració per part del Consell Comarcal del Baix Ebre,
ambdues administracions han convingut la signatura d’un document que reguli el
suport a les activitats de l’Associació d’Alumnes SENIOR Tortosa.
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern del Consell Comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i el
Centre Associat de la UNED a Tortosa per tal de donar suport a les seves actuacions
descrites al text del conveni.

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

PUNT 4. EXP 1032/2020, Atorgament de subvenció directa a UNED SENIOR
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Tercer. Notificarà aquest acord a les escoles municipals de música, segons allò que
s'ha fixat en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Publiques, ajustant-se la pràctica de dita notificació a les
disposicions contingudes en l'article 41 de la precitada norma.
Se subministrarà la informació de concessió de la subvenció a la Base de dades
Nacional de Subvencions.

ACTA COMISSIO GOVERN

I perquè consti signen aquest document, per duplicat exemplar.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I EL
CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A TORTOSA PER REGULAR LA CONCESSIÓ D0RECTA
DE SUBVENCIÓ PER A L’ACCIO UNED SENIOR 2020

REUNITS
El Sr. Xavier Faura Sanmartín, major d’edat, amb DNI 40921769Pi domicili a aquests efectes al
Carrer Barcelona, 152, de Tortosa, en nom i representació del Consell Comarcal del Baix Ebre
(en endavant el Consell Comarcal), en la seva qualitat de President.

I- La UNED SENIOR és una fórmula emprada per la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED), per tal facilitar l’accés a la Cultura i al Coneixement a les persones que estan fora de la
vida activa o del sistema productiu, per la seva condició de jubilats o prejubilats.
Es tracta d’un programa formatiu que inclou temes de actualitat i estratègies de
desenvolupament personal, els objectius de la qual són:
- Oferir formació en temàtiques que interessen a les persones esmentades, per tal de millorar la
seva qualitat de vida.
- Proporcionar coneixements aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i
l’autonomia personal.
- Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada
intergeneracional.
- Proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn cultural.
La funció de la UNED SENIOR és bàsicament social, ja que posa a l’abast del col·lectiu de
jubilats la possibilitat d’un important creixement personal.
II- El Consell Comarcal del Baix Ebre coneix l’existència d’aquesta iniciativa que considera molt
positiva per al foment de la participació d’aquest col·lectiu en l’àmbit cultural i formatiu i
comparteix la funció de la UNED SENIOR de posar a l’abast del col·lectiu de jubilats la
possibilitat d’un important creixement personal.
Així, el Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de col·laborar amb aquesta associació
mitjançant el suport a les seves actuacions
Per tot l’exposat ambdues parts
CONVENEN
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix el compromís de facilitar al Centre Associat
de la UNED a Tortosa, qualsevol utilització dels espais propis d’aquest Consell Comarcal per a
dur a terme accions pròpies de la iniciativa UNED SENIOR o bé accions relacionades amb
l’activitat general de la UNED.
Segon- El Consell Comarcal del Baix Ebre, assumeix el compromís de col·laborar amb aquesta
institució en l’atorgament de beques als alumnes UNED SENIOR de Tortosa per tal de
col·laborar en el finançament del cost de la matrícula, per la qual cosa realitzarà una aportació
econòmica de 450,00 € amb càrrec a la partida pressupostària
2020 326 48004 ENSE Conveni UNED Sènior
Tercer- El Consell Comarcal del Baix Ebre difondrà les activitats d’aquesta iniciativa a través de
tots els seus serveis comarcals i, especialment, a través del Consell Consultiu de la gent Gran.

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

MANIFESTEN
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Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua per a aquest acte i
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De l’altra, el Sra. Mònica Subirats Dellà, Directora del Centre Associat de la Universitat Nacional
d’Educació a Distància de Tortosa.

Quart- El Centre Associat a la UNED a Tortosa justificarà el destí d’aquesta subvenció
mitjançant l’aportació de l’expedient de justificació en el qual constarà la memòria de les
actuacions realitzades i el nombre de beneficiaris de les accions.
El Centre Associat a la UNED a Tortosa farà constar la col·laboració del Consell Comarcal del
Baix Ebre en tots els elements de difusió d’aquesta actuació.
La data límit per a l’aportació de la justificació és el 15.12.2020.
Cinquè. La durada d’aquest conveni s’estableix per a l’exercici econòmic 2020, sense possibilitat
de pròrroga. Si ambdues parts mantenen la voluntat de col·laborar s’emplacen a la signatura
d’un nou conveni de relacions.

Segon. Facultar el President per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord

PUNT 5. EXP 1122/2020. Atorgament de subvenció directa al PROJECTE EMMA
La Fundació Doctor Ferran ha adreçat a aquest Consell Coamrcal una petició de
col·laboració amb el Projecte EMMA, com una iniciativa per recaptar fons a les Terres
de l’Ebre amb la finalitat de potenciar la investigació biomèdica en càncer de mama.
La corporació comarcal coneix la realitat i la importància d’aquest projecte i, amb la
finalitat de col·laborar, va dotar una aplicació pressupostària per import de 500,00 euros
per tal de realitzar l’aportació del Consell Comarcal al projecte.
Vista, per tant, la voluntat d’atorgar aquesta col·laboració, a la vista del pressupost
general d'aquest Comarcal en el qual s'ha destinat l'aplicació pressupostària 2020 GOV
463 48900 Aportació projecte EMMA, la Comissió de Govern del Consell Comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre aporti al PROJECTE EMMA, a través
de la FUNDACIO DOCTOR FERRAN, la quantitat de 500,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020 GOV 463 48900 Aportació projecte EMMA.
Segon. Aquesta aportació té la consideració de subvenció
incompatibilitat i sense procediment de justificació econòmica.

directa,

sense

El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva la possibilitat de sol·licitar a la Fundació
Doctor Ferran informació sobre les fites aconseguides a través d’aquest projecte.
Tercer. Notificar aquest acord a la Fundació Doctor Ferran i traslladar-lo als serveis
econòmica de la Corporació per tal que procedeixin, previst els tràmits corresponents,
a fer efectiva aquesta aportació.

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Per part del Centre Associat
de la UNED a Tortosa
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Per part del Consell Comarcal
del Baix Ebre

ACTA COMISSIO GOVERN

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni

PUNT 6. EXP 880/2020. Aprovació 1a. certificació de l'obra de la Via Verda del
Carrilet
Amb data 30.10.2020 pel director de l'obra, sobre la base de la relació valorada, va
ser expedida la següent certificació d'obra:
Núm. Registre Admtiu.
E/000832-2020

Tipus de Certificació
Mensual

Contractista

N.I.F./C.I.F.

Tecnologia de Firmes, SA

A85058618

Núm. Certificació
1

Núm
1822/2019

Mes
OCTUBRE 2020

Expedient d'origen
Tipus
Nom
Contractació
Via verda del
Carrilet

Import [Impostos inclosos]
249.911,11

RC núm.
202000007075

Per raó de l’article 16.2.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i de les Bases
d'Execució del Pressupost d'aquest Consell Comarcal per a l’exercici 2020, la
competència per aprovar i disposar el pagament d’aquesta certificació correspon a la
Gerència.

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

Designació de les Obres
Procediment Obert

Lloc de presentació
Telemàtica-AOC

ACTA COMISSIO GOVERN

Data i hora
04/11/2020 10:59

PUNT ÚNIC. Donar-se per assabentat del contingut de la certificació i,
conseqüentment, que la gerència aprovi la certificació núm. 1 corresponent a les obres
de la VIA VERDA DEL CARRILET subscrita pel Director de l'Obra per import de
249.911,11 euros (IVA inclòs) i en disposi el pagament.

PUNT 7. EXP 860/2020. Adjudicació del sotarrendament del bar del Viver
d'empreses
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del contracte
privat “SOTSARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A L’EXPLOTACIÓ DEL BARRESTAURANT DEL VIVER D’EMPRESES I CENTRE DE NEGOCIS”, aquesta
Comissió de Govern, amb base als següents,

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
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Atès que l’òrgan de contractació és la Comissió de Govern, aquest òrgan, per
unanimitat, ACORDA:

Tipus de contracte: Contracte privat de sotsarrendament
Objecte del contracte: SOTSARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A L’EXPLOTACIÓ
DEL BAR-RESTAURANT DEL VIVER D’EMPRESES I CENTRE DE NEGOCIS
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 55510000
Valor estimat del contracte: 4.500,00 € (IVA exclòs)

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

31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
21/09/2020
07/10/2020
09/10/2020

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

IVA: 21%

ACTA COMISSIO GOVERN

15/10/2020
26/10/2020

Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte privat “SOTSARRENDAMENT DEL LOCAL
DESTINAT A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL VIVER D’EMPRESES I
CENTRE DE NEGOCIS” 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 OTILIA MARTINEZ GALVEZ per un import de 300,00 € mensuals (exclòs
IVA), amb un import d’IVA de 63,00 € que serà un total de 363,00 € mensuals (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:

Codi Validació: 5QKZ4WPKDMAAY7MFQRDHJFKJP | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 20

Pressupost base de licitació: 302,50 € mensuals (IVA inclòs)
Durada de l'execució: fins 31 de març de 2021
Pròrroga: El contracte es podrà prorrogar si el Consell
Comarcal del Baix Ebre esdevé propietari de l’immoble o bé
signa un nou contracte de lloguer amb el propietari i aquest li
permet mantenir la figura del sotsarrendament. En tot cas, la
pròrroga haurà de ser acordada pel Consell Comarcal del
Baix Ebre, acceptada per l’adjudicatari i formalitzada en el
corresponent document.

Nom del licitador

Otilia Martinez Galvez
Cristobal Castells Gilabert
Josefa Soler Beltran
David Navarro Callau

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
12,50
0,00
12,50
12,50

PUNTUACIO
CRITERIS
TÈCNICS
40,00
35,00
20,00
15,00

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE

52,50
35,00
32,50
27,50

1
2
3
4

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

SISÈ. Notificar a OTILIA MARTINEZ GALVEZ, adjudicatària 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.”

Número: 2020-0014 Data: 30/12/2020

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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les
14.30 hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa com a Secretària en dono fe.

