ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

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

DIA: 18.12.2020
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
JORDI GASENI BLANCH

ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ
IVAN GARCI MAIGI

Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 25/01/2021
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

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 de la sessió de data
23.11.2020 i, per unanimitat, aproven l’acta 14/2020
PUNT 2. Expedient 712/2020. Subvencions d'interès comarcal: justificacions,
renúncies i pròrrogues
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, van ser aprovades pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 24 de juliol
de 2020.
La Comissió de Govern, en sessió de data 16 de novembre de 2020, va acordar
l’atorgament de les subvencions esmentades, en les diferents modalitats: P1, M2 i P3.
D’acord amb l’establert a les Bases, les entitats i/o particulars disposaven fins el 30 de
novembre de 2020 per procedir a la justificació de la subvenció atorgada. Igualment,
disposaven fins el 30 de novembre per sol·licitar pròrroga en la justificació de les
subvencions.
Vist l’informe que al respecte han emès els tècnics, la Comissió de Govern, per
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
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ACTA COMISSIO GOVERN

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 25/01/2021
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

SESSIO: 15/2020 – Sessió ordinària
SESSIO PER VIDECONFERENCIA

Primer.- Considerar degudament justificades les següents subvencions i per tant es
pot procedir al pagament de la subvenció que s’indica en cada cas:
P1. Projectes o actuacions d’interès públic i/o social

Import
concedit

Elements de justificació

Club Esportiu Futbol
Avatars

Campus d’estiu “ens
movem”

265,20 €

Material esportiu. Material
per dur a terme els tallers

Unió Esportiva
Remolins Bitem

Campus multiesportiu envers Torneig
Mariano Toha

432,00 €

Material esportiu, didàctics,
trofeus, publicitat, cartells

Club Futbol Sala
Faraon

Torneig Reis júnior
futbol sala

360,00 €

Trofeus, pilotes, pitralls

Amics del Ball de
Saló de Deltebre Club
Esportiu

Taller balls llatins en
linea i nou taller de
ioga

240,00 €

Personal contractat

Grup Twirling La
Cava

Compra de material i
adquisició vestuaris
per competicions

240,00 €

Vestuari, material

Grup 2. Projectes individuals
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Import concedit

Elements de justificació

David Mauri Also

Creació d’un Club
de Futbol Sala

265,20 €

Material, equipatges

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

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de
justificació

Lliga contra el
càncer

Activitats per a la
promoció de la salut

468,00 €

Despeses contractació
terapeutes

Associació Obre’t
Ebre

Oficina de mobilitat

1.014,00 €

Despeses contractació
personal dinamització

Atzavara Arrels

Sahte Joves

936,00 €

Despeses contractació
personal d’intervenció

Associació
AFCISQUIM

Teràpies
complementàries

468,00 €

Despeses referents a
les teràpies Namasté

Associació
PARKINSON

Apoderament de dones
diagnosticades de
Parkinson

468,00 €

Despeses contractació
terapeutes

Número: 2020-0016 Data: 25/01/2021

Títol del projecte
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Nom de l’entitat

ACTA COMISSIO GOVERN

Grup 1. Entitats esportives

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

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de
justificació

AFA INS
DERTOSA

Edició de l’anuari 20192020

240,00 €

Despeses de l’edició

Associació de
Dones de
Deltebre

Intercanvi d’aliments
Covid 19

Associació Tres
Tombs Deltebre
Associació
Audiovisual Ala
Delta

Import
concedit
240,00 €

Elements de
justificació
Publicitat, material
protecció i desinfecció
covid 19

Trobada tres tombs
Deltebre

240,00 €

Material publicitari i
assistència veterinària

A les 9 en punt
(curtmetratge)

360,00 €

Despeses
escenografia, vestuari,
maquillatge

Grup 6. Altres Entitats culturals
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de justificació

Confraria Sant Crist
de la Puríssima

Actes Confraria 2020

240,00 €

Despeses d’impremta,
assegurança

Germandat
Natzarens de les
Cinc Llagues

Recuperació de les
medalles de la
cofradia

240,00 €

Factura d’adquisició i
restauració de les
medalles

Grup 7. Entitats locals
Nom de l’entitat

Títol del projecte

Import
concedit

Elements de justificació

Ajuntament de
Paüls

Concert de Jotes de
l’Ebre

265,20 €

Actuació musical

Segon.- Considerar degudament justificades les següents subvencions i per tant
es pot procedir al pagament de la subvenció per import de 550,00 € a cada entitat,
excepte a l’AAVV Rastre, que té concedit un ajut de 300,00 euros:
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Títol del projecte
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Nom de l’entitat

ACTA COMISSIO GOVERN

Grup 5. Entitats culturals i associatives

Elements de justificació

Club Futbol Terres
de l’Ebre

Material tèxtil temporada 20202021

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

Club Esportiu Futsal
Tortosa 2014

Despeses manteniment del
club

Despeses arbritatges, inscripcions a
les competicions, assegurances

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

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

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

Despeses de publicitat, impremta,
assegurances

Agrupació de
Confraries de
Setmana Santa de
Tortosa

Ajut de 300,00 €, import sol.licitat.
La Base 2 estableix que “La
quantia de la subvenció màxima
que s’atorgarà en cap cap
sobrepassarà l’import sol.licitat”
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Sol.licitud
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Nom de l’entitat

ACTA COMISSIO GOVERN

M2. Per al manteniment del teixit associatiu comarcal

AMPA Escola
l’Assumpció

Despeses amb motiu de
la Covid 19

Mascaretes, gel

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

Nom de l’entitat

Sol.licitud

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
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E3. Edició de llibres

ACTA COMISSIO GOVERN

Tercer.- Considerar degudament justificades les següents subvencions i per tant
es pot procedir al pagament de la subvenció per import de 300,00 € a cada entitat:

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, van ser aprovades pel Ple del Consell Comarcal en
sessió de data 24 de juliol de 2020.
La Comissió de Govern, en sessió de data 16 de novembre de 2020, va acordar
l’atorgament de les subvencions esmentades, en les diferents modalitats: P1, M2 i
P3.
D’acord amb l’establert a les Bases, les entitats i/o particulars disposaven fins el 30
de novembre de 2020 per procedir a la justificació de la subvenció atorgada.
Igualment, disposaven fins el 30 de novembre per sol·licitar pròrroga en la
justificació de les subvencions.
Diferents entitats han sol·licitat pròrroga en el termini de justificació, per la qual
cosa, vist l’informe que al respecte han emès els tècnics, la Comissió de Govern,
per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
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Quart.- Traslladar el present acord a la intervenció comarcal.

Primer.- Acceptar les sol·licituds de pròrroga demanades per les següents entitats:

Tercer.- Notificar a les entitats el present acord

PUNT 3. Expedient 723/2020. Adjudicació del contracte de servei per a
l'elaboració del Pla de reactivació econòmica
“En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del
contracte privat “CONTRACTE DE SERVEIS: PLA DE REACTIVACIÓ
SOCIOECONÒMICA COVID-19 A LA COMARCA DEL BAIX EBRE”, aquesta
Comissió de Govern, amb base als següents,

Número: 2020-0016 Data: 25/01/2021

Segon.- Tal i com s’especifica a la Bases, les activitats s’han de dur a terme entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació. El termini
de justificació finalitzarà el 31 de gener de 2021.

ACTA COMISSIO GOVERN

- Club Twirling Deltebre
- Efren Borràs Hetzler
- Fundació Gresol Projecte Home
- Grup d’Esplai Blanquerna
- AMPA 21 d’abril
- AMPA Escola de Xerta
- AC Penya Calaixó
- AAVV Gent del Barri de Deltebre
- AAVV Ferreries-Sant Vicent
- Associació Amics Deltebre Dansa
- Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana
- Associació La Passió de la Cava

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

Objecte del contracte: pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 a la comarca del
Baix Ebre
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71356200-0
Valor estimat del contracte: 28.429,75 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació: 28.429,75 € (IVA exclòs) IVA (21%): 5.970,25 €
Durada de l'execució: 12 mesos
Prorroga: No
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
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Tipus de contracte: Servei

Data/Núm.

13/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
03/12/2020
18/12/2020

Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat del
presents, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte administratiu de serveis per a la realització del
PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19 A LA COMARCA DEL
BAIX EBRE
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 NOTUS
INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA (CIF G65990194) per un import de
24.329,00 €
(exclòs IVA), amb un import d’IVA de 5.109,09 € que serà un total de 29.438,09
€ (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:
PUNTUACIÓ
CRITERIS JUDICI
DE VALOR

PUNTUACIO
CRITERIS
AUTOMÀTICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE

NOTUS INVESTIGACIÓN
SOCIAL APLICADA

9,50

36,29

45,79

1

FUNDACIÓ URV

8,25

36,47

44,72

2

BALDRICK & MUNITZ, SL

3,00

40,00

43,00

3

PENINSULA CORPORATE
INNOVATION SL

1,62

31,47

33,09

4
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06/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
04/11/2020
10/11/2020
06/11/2020
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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 l’arxiu «A»
Acta de la mesa de contractació d'obertura de l’arxiu «C» [Si escau]
Acta de la mesa de contractació d'obertura de l’arxiu «B» i proposta
d'adjudicació
Classificació de les ofertes i requeriment de la documentació
Presentació de la documentació per l’empresa proposada
Informe proposta de Secretaria
Presentació al·legacions
Informe revisió puntuació i valoració al·legacions
Desestimació al·legacions
Adjudicació

ACTA COMISSIO GOVERN

Document

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

PUNT 4. Expedient 922/2020. Licitació deserta del contracte Assistència tècnica
per donar continuïtat a la cooperació territorial del Baix Ebre". PROGRAMA 7
COMARQUES. BAIX EBRE AVANT
1. La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data
23 de novembre de 2020, va acordar aprovar l'expedient de contractació, mitjançant
procediment obert pel servei d’Assistència tècnica per donar continuïtat a la
cooperació territorial del Baix Ebre, convocant la seva licitació.
2. La licitació es va publicar al perfil de contractant d’aquest Consell Comarcal en data
24.11.2020. El termini per presentar oefrtes finalitzava el dia 09.12.2020 a les 10.00
hores
3. Dins el termini establert no es va presentar cap oferta
4. El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha manifestat la necessitat de
disposar d’aquest servei el qual, tal com exposa en l’informe d’inic d’expedient, pretén
donar continuïtat al procés de cooperació territorial mitjançant una assistència tècnica
especialitzada per donar resposta als reptes que sorgeixen del procés de cooperació
territorial del Baix Ebre ja iniciat, i dinamitzar i consolidar el funcionament i el lideratge
de l’Òrgan de l'Acord territorial del Baix Ebre, crear i posar en funcionament la Comissió
d’Ocupació i Desenvolupament sòcio-econòmic, i ampliar i consolidar la base social al
voltant de la concertació territorial i el desenvolupament local.
Aquest servei, que considera altament necessari, s’obtindrà mitjançant la contractació
de l’acció denominada “Assistència tècnica per donar continuïtat a la cooperació
territorial del Baix Ebre”
Atès que el servei es considera necessari, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:

Número: 2020-0016 Data: 25/01/2021

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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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.

ACTA COMISSIO GOVERN

SISÈ. Notificar a NOTUS INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA (CIF G65990194),
adjudicatària del contracte, el present acord i citar-li per a la signatura del contracte.

PRIMER. Declarar desert el procediment obert pel servei d’Assistència tècnica per
donar continuïtat a la cooperació territorial del Baix Ebre, publicat en el perfil de
contractant en data 24.11.2020 atès que no s’ha presentat cap oferta
SEGON. Aprovar i iniciar un nou expedient de contractació, mitjançant procediment
obert pel servei d’Assistència tècnica per donar continuïtat a la cooperació territorial del
Baix Ebre, convocant la seva licitació, d’acord amb els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques aprovats en la sessió de la
Comissió de Govern de data 23.11.2020.

PUNT 5. Expedient 373/2020. Pròrroga del contracte de serveis de comunicacio
del Programa 7 comarques
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha informat:
Antecedents
El projecte “Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant” corresponent al període 2019-2020, ha
desenvolupat durant el període 2019-2020 entre altres, l’acció “2.2.1.- Comunicació i difusió de
les accions del projecte”.
Per a la contractació de l’esmentada acció és va realitzar un contracte de serveis per
procediment obert per import de 8.699,90€ (IVA inclòs), amb possibilitat de pròrroga d’1 any i
que consta a l’expedient numero 373/2020. Aquest contracte és va iniciar el passat 14 de juliol
de 2020 i actualment s’ha executat en la seva totalitat.
L’empresa Vèrtex Creatius, SL, com a empresa contractada per realitzar la Comunicació i
difusió de les accions del projecte Baix Ebre Avant ha desenvolupat de manera satisfactòria, i
en temps i forma, tot l’especificat al contracte signat en data 14 de juliol de 2020, segons
consta a l’expedient indicat.

Fets
Aquesta àrea necessita prorrogar el servei de “Comunicació i difusió de les accions del
projecte” per informar, difondre i comunicar de manera específica totes les accions del projecte
“Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant_2020-2021” per arribar a la ciutadania i al teixit
productiu local com a màxim beneficiaris de les actuacions programades, i que s’han d’iniciar
abans del 31 de desembre de 2020.

Número: 2020-0016 Data: 25/01/2021

— Ivan Garcia Maigí, President (President de l’àrea d’Activació Econòmica i Esports
de la Corporació)
—Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària accidental de la Corporació).
—Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora accidental de la Corporació).
— Josep Luque Cervera, (tècnic Responsable de l’àrea d’Activació Econòmica de la
corporació).
—Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
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QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

ACTA COMISSIO GOVERN

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.

Aquest servei s’obtindrà mitjançant la pròrroga de la contractació de l’acció “22-01.
Comunicació i difusió de les accions del projecte”, segons consta a la resolució del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball a les 7 comarques, amb
número d’expedient SOC033/20/000001, on l’objecte del contracte i la finalitat del servei és el
mateix.
A la vista de la necessitat de prorrogar el servei i dels antecedents, les característiques del
contracte a prorrogar són les següents:

Fins 31.10.2021

Sol·licito
La pròrroga del contracte de serveis de l’acció denominada “Comunicació i difusió de les
accions del projecte” amb l’empresa Vèrtex creatius, SL i amb número d’expedient 373/2020,
en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant” corresponent al període
2020-2021 i a l’empara de la subvenció rebuda per part del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya amb número d’expedient SOC033/20/000001 i documentada a l’expedient 980/2020
i 1252/2020 del Consell Comarcal del Baix Ebre.

El contracte tenia una durada prevista fins el 31.12.2020. Vist que el document signat
amb l’empresa Vèrtex Creatius, SL, disposa que aquest serà prorrogable per un any,
sota la condició que s’hagi concedit prèviament una subvenció al Consell Comarcal del
Baix Ebre per iniciar una nova edició de la mateixa acció i que, tal com informa el
coordinador de l’àrea, l’acció ha estat novament subvencionada, la Comissió de
Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. Prorrogar per un any, fins el 31.12.2021, el contracte de serveis de l’acció
denominada “Comunicació i difusió de les accions del projecte” amb l’empresa Vèrtex
Creatius, SL
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa l’empresa Vèrtex Creatius, SL

PUNT 6. Expedient 296/2020. Pròrroga del contracte de servei d'assessorament a
microempreses
El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha informat:
Antecedents
El projecte “Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant” corresponent al període 2019-2020, ha
desenvolupat durant el període 2019-2020 entre altres, l’acció “2.1.1.- Programa
d’assessorament integral per a microempreses i pimes”.
Per a la contractació de l’esmentada acció és va realitzar un contracte de serveis per
procediment obert per import de 42.350,00€ (IVA inclòs), amb possibilitat de pròrroga d’1 any i
que consta a l’expedient numero 296/2020. Aquest contracte és va iniciar el passat 10 d’agost
de 2020 i actualment es troba en període d’execució.

Número: 2020-0016 Data: 25/01/2021

14.949,55€ (IVA%: 21)
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Preu del contracte IVA
exclòs:
Preu del contracte IVA
inclòs:
Durada de l’execució:

SERVEIS
Pròrroga de la contractació de l’acció denominada “Comunicació i
difusió de les accions del projecte”.
12.355,00€

ACTA COMISSIO GOVERN

Tipus de contracte:
Objecte del contracte:

L’empresa Activa Consultors & Partners com a empresa contractada per realitzar el
“Programa d’assessorament integral per a microempreses i pimes” del projecte Baix Ebre Avant
està desenvolupant de manera satisfactòria, i en temps i forma, tot l’especificat al contracte
signat en data 10 d’agost de 2020, segons consta a l’expedient indicat.

Tipus de contracte:
Objecte del contracte:
Preu del contracte IVA
exclòs:
Preu del contracte IVA
inclòs:
Durada de l’execució:

SERVEIS
Pròrroga de la contractació de l’acció denominada “Programa 360.
L’Agència del Baix Ebre amb el sector manufacturer”.
32.900,00€
39.809,00€ (IVA%: 21)
Fins 31.10.2021

Sol·licito
La pròrroga del contracte de serveis de l’acció denominada “Programa 360. L’Agència del Baix
Ebre amb el sector manufacturer”, amb l’empresa Activa Consultors & Partners i amb número
d’expedient 296/2020, en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant”
corresponent al període 2020-2021 i a l’empara de la subvenció rebuda per part del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya amb número d’expedient SOC033/20/000001 i documentada a
l’expedient 980/2020 i 1252/2020 del Consell Comarcal del Baix Ebre.

El contracte tenia una durada prevista fins el 31.12.2020. Vist que el document signat
amb l’empresa Activa Consultors & Partners disposa que aquest serà prorrogable per
un any, sota la condició que s’hagi concedit prèviament una subvenció al Consell
Comarcal del Baix Ebre per iniciar una nova edició de la mateixa acció i que, tal com
informa el coordinador de l’àrea, l’acció ha estat novament subvencionada, la Comissió
de Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. Prorrogar per un any, fins el 31.12.2021, el contracte de serveis de l’acció
denominada “Comunicació i difusió de les accions del projecte” amb l’empresa Activa
Consultors & Partners . L’acció per a l’any 2021 té una despesa prevista de
32.900,00€ més IVA.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa l’empresa Activa Consultors & Partners

Número: 2020-0016 Data: 25/01/2021

A la vista de la necessitat de prorrogar el servei i dels antecedents, les característiques del
contracte a prorrogar són les següents:
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Aquest servei s’obtindrà mitjançant la pròrroga de la contractació de l’acció “21-01. Programa
360. L’Agència del Baix Ebre amb el sector manufacturer”, donat el finançament rebut per a
l’execució de l’acció i segons consta a la resolució del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc del projecte Treball a les 7 comarques, amb número d’expedient
SOC033/20/000001, on l’objecte del contracte i la finalitat del servei és el mateix.

ACTA COMISSIO GOVERN

Fets
Aquesta àrea necessita prorrogar el servei del “Programa d’assessorament integral per a
microempreses i pimes” que passarà a denominar-se “Programa 360. L’Agència del Baix Ebre
amb el sector manufacturer” amb la mateixa finalitat i objecte del contracte, i el qual serà
proporcionar a les microempreses i professionals del territori un suport amb una assistència
professional i individualitzada centrada en oferir-los serveis d’assessorament tècnic que impulsi
el seu desenvolupament de manera fiable cap a la consolidació del seu negoci, mitjançant un
acompanyament expert en els diferents àmbits que incideix en la seva competitivitat i en darrer
terme, en el seu creixement i en la creació d’ocupació.

PUNT 7 Expedient 880/2020.Certificacions obra 2 i 3 VIA Verda del Carrilet.
Informe d'aprovació i certificació final.
1. Amb data 30.11.2020 pel director de l'obra, sobre la base de la relació valorada, va
ser expedida la següent certificació d'obra:
Núm. Registre Admtiu.
2020-E-RC-8224

Contractista

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

Tecnologia de Firmes, SA

A85058618

Núm. Certificació
2

Mes
NOVEMBRE 2020

Import [Impostos inclosos]
160.133,69

Expedient d'origen
Tipus
Nom
Contractació
Via verda del
Carrilet

Núm
1822/2019

2. Amb data 10.12.2020 pel director de l'obra, sobre la base de la relació valorada, va
ser expedida la següent certificació d'obra:

Data i hora
15/12/2020 09:09

Núm. Registre Admtiu.
2020-E-RC-8225

Designació de les Obres
Procediment Obert

Lloc de presentació
Telemàtica-AOC

Tipus de Certificació
Mensual

Contractista

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

Tecnologia de Firmes, SA

A85058618

Núm. Certificació
3-final

Núm
1822/2019

Mes
DESEMBRE 2020

Import [Impostos inclosos]
37.736,03

Expedient d'origen
Tipus
Nom
Contractació
Via verda del
Carrilet

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’aquestes certificacions correspon a
la Gerència.

Número: 2020-0016 Data: 25/01/2021

Tipus de Certificació
Mensual
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Designació de les Obres
Procediment Obert

Lloc de presentació
Telemàtica-AOC

ACTA COMISSIO GOVERN

Data i hora
15/12/2020 09:03

Atès que l’òrgan de contractació és la Comissió de Govern, aquest òrgan, per
unanimitat, ACORDA:

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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0016 Data: 25/01/2021

PUNT 3r. Atès que la Certificació Número 3 consta també com a certificació final, la
Comissió de Govern com a òrgan de contractació aprova la certificació final de l’obra.
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PUNT 2n. Donar-se per assabentat del contingut de la certificació i, conseqüentment,
que la gerència aprovi la certificació núm. 3 corresponent a les obres de la VIA VERDA
DEL CARRILET subscrita pel Director de l'Obra per import de 37.736,03 euros (IVA
inclòs) i en disposi el pagament.

ACTA COMISSIO GOVERN

PUNT 1r. Donar-se per assabentat del contingut de la certificació i, conseqüentment,
que la gerència aprovi la certificació núm. 2 corresponent a les obres de la VIA VERDA
DEL CARRILET subscrita pel Director de l'Obra per import de 160.133,69 euros (IVA
inclòs) i en disposi el pagament.

