SESSIO: 14/2019
TIPUS DE SESSIÓ: ordinària
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 16 de desembre de 2019
HORA: 13.00 h

XAVIER FAURA SANMARTIN - PRESIDENT
IVAN GARCIA MAIGI
JORDI JORDAN FARNÓS
JORDI GASENI BLANCH
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROGER AVINYÓ MARTI
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT

JORDI FORNÉ RIBÉ
JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA
VIGINIA BORRAS VICENTE
DAVID POY MARTINEZ
LAURA FABRA VERGE
Neus Guiu Cervelló – Gerent
SECRETÀRIA: Rosa Maria Solé Arrufat
ORDRE DEL DIA

1) Part resolutiva. Assumptes de competència de la Comissió de Govern
PUNT 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es deixa per a la propera sessió
PUNT 2. Atorgament de subvenció directa a la casa d'acollida i conveni de
col·laboració i traspàs a Baix Ebre Innova, SL per a promoció de viveristes
“La tècnica- responsable de Joventut informa:
Primer. En data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte
Programa 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
Segon. En data 17 d’octubre de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya va trametre al Consell Comarcal del Baix Ebre l’ addenda al
Contracte Programa 2016-2019 per als exercicis 2018 i 2019.
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ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

En aquesta addenda es recull de forma detallada el finançament a polítiques de joventut per
als ens locals de la comarca.

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies, a través del Contracte Programa 20162019, atorga un import de 11.179,00 € al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al finançament
del pla d’actuació anual inclòs en el PCJ (pla comarcal de joventut).
Aquest pla d’actuació anual segueix unes línies de treball o programes. Un d’aquests
programes és: “Treballem per l’ocupació juvenil”, des de el qual es porten a terme diferents
actuacions i entre elles la de les Bonificacions dels joves viveristes instal·lats al Viver
d’Empreses Baix Ebre Innova.
En relació a la aportació de 11.179,00 € per part del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, a través del Contracta Programa, al Consell Comarcal del Baix Ebre, des de l’àrea de
joventut veiem necessari i oportú destinar la quantitat de 7.500,00€ per tal de poder portar a
terme l’actuació prevista d’oferir bonificacions als joves que ocupen un despatx o una nau al
Viver i aplicar-los així una rebaixa del preu del lloguer.
En aquest sentit, des de Baix Ebre Innova i fruït d’aquesta programa, informem que s’han aplicat
bonificacions en la contractació de naus i despatxos a totes aquelles persones i empreses
instal·lades al viver d’empreses o centre de negocis, que exerceixen una activitat empresarial
i/o professional, sempre que el seu promotor siguin joves viveristes. Aquestes bonificacions
s’han aplicat sobre els preus públics aprovats en el moment de la facturació mensual, i per tant,
es fan efectives en el moment del pagament mensual del lloguer.
Per tot l’exposat anteriorment, informa que les bonificacions aplicades als joves en concepte
de lloguer de despatxos i/o naus ascendeixen a 8.252,00 euros en funció de l’ocupació de
l’exercici 2019 segons detalla en annex
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern per unanimitat dels presents, adopta els següents
ACORDS:
Primer. Traspassar a BAIX EBRE INNOVA, SL la quantitat de 7.500,00 euros per tal de poder
portar a terme l’actuació prevista d’oferir bonificacions als joves que ocupen un despatx o una nau
al Viver i aplicar-los així una rebaixa del preu del lloguer
Segon. Sol·licitar a la gerència o al responsable tècnic de Baix Ebre Innova, SL que justifiqui
davant el Consell Comarcal la distribució dels ajuts.
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D’altra banda, el tècnic-responsable d’activació econòmica i del viver d’empreses, informa:
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Quart. En relació a la aportació de 11.179,00 € a través de la fitxa 43 del contracte programa,
des de l’àrea de joventut veiem necessari i oportú destinar la quantitat de 7.500,00€ per tal de
poder portar a terme l’actuació prevista d’oferir bonificacions als joves que ocupen un despatx
o una nau al Viver i aplicar-los així una rebaixa del preu del lloguer. Els destinataris d’aquests
ajuts són les persones físiques o jurídiques, instal·lades al viver d’empreses, els quals
exerceixen una activitat empresarial i que tinguin un màxim de 35 anys.

ACTA COMISSIO GOVERN

Tercer. A través de la fitxa 43 del Contracte Programa de Suport a plans locals i comarcals de
joventut , el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atorga un import de 11.179,00 €
al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al finançament del pla d’actuació anual inclòs en el PCJ
(pla comarcal de joventut).
Aquest pla d’actuació anual segueix unes línies de treball o programes. Un d’aquests
programes és: “Treballem per l’ocupació juvenil”, des de el qual es porten a terme diferents
actuacions i entre elles la de les Bonificacions dels joves viveristes instal·lats al Viver
d’Empreses Baix Ebre Innova.

Segon. Traslladar aquest acord als serveis econòmics del Consell Comarcal per al seu
coneixement i per la corresponent tramitació.

PUNT 3. Adjudicació del contracte de serveis de la redacció del Projecte
constructiu de l'EDAR de PAULS
“En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei
“REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE
PAÜLS” aquesta Comissió de govern, amb base als següents,

Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71335000-5
Valor estimat del contracte: 50.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 50.000,00 € IVA%: 21 %
Durada de l'execució: 10 mesos
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Subministrament
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A»
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B»
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C»
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

30/09/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
13/11/2019
20/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
11/12/2019
16/12/2019

Vist l’informe-proposta de secretaria, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis “REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS” 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 AUDINGINTRAESA, SA per un
import de 47.100,00 € (exclòs IVA) que serà un total de 56.991,00 € (inclòs IVA).

Número: 2020-0020 Data: 17/02/2021

Objecte del contracte: : REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS
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Tipus de contracte: Servei

ACTA COMISSIO GOVERN

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

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:
% de
baixa
respect
e la
mitjana
aritmèti
ca

Preu
ofertat
(sense
IVA)

Baixa
respect
e de la
mitjana
aritmèti
ca

47.100,00
€

266,25 €

-0,56%

€

47.250,00
€

116,25 €

-0,25%

€

47.725,00
GPO INGENIERÍA €

358,75 €

0,76%

€

23,75 €

0,05%

€

40,00

5/4

13

30

5,00

58,00

39,97

4

10

30

5,00

54,97

39,88

3

10

30

5,00

54,88

39,94

3

6

30

5,00

50,94

47.250,00

47.725,00

47.390,00

Taula de valoració de la documentació tècnica sotmesa a judici de valor
OFERTA TÈCNICA (SOBRE B)

EMPRESES LICITADORES

B.1.
Descripció
aspectes
tècnics i
ambientals
significatius
Punts [0 – 12]

B.2. Propostes
per donar
solució als
aspectes
identificats

B.3.

B.4.

Planificació dels
treballs
(diagrama de
Gantt)

Punts [0 – 12]

Organització de
l’equip redactor
del projecte

PUNTUACIÓ
TÈCNICA TOTAL

ORDRE

Punts [0 – 8]

Punts [0 – 8]

AUDINGINTRAESA, S.A.

12,00

12,00

5,50

6,50

36,00

1

DOPEC ENGINYERIA I
ARQUITECTURA

9,00

9,00

6,50

7,25

31,75

2

GPO INGENIERÍA

9,00

7,50

5,00

6,50

28,00

3

PROIECTUM ENGINYERIA
CIVIL

7,50

7,50

7,50

4,00

26,50

4

Taula de valoració de la proposició econòmica i documentació quantificable de
forma automàtica:
PUNTUACIÓ TOTAL:

EMPRESA LICITADORA

AUDINGINTRAESA, S.A.
DOPEC ENGINYERIA I
ARQUITECTURA
GPO INGENIERÍA
PROIECTUM ENGINYERIA CIVIL

Valoració
documentació la
ponderació de la
qual depèn d'un
judici de valor
36,00
31,75

Valoració
documentació
quantificable de
forma automàtica
58,00
54,97

VALORACIÓ TOTAL

94,00
86,72

28,00

54,88

82,88

26,50

50,94

77,44
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PROIECTUM 47.390,00
ENGINYERIA CIVIL €

47.100,00
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AUDINGINTRAESA
, S.A.
DOPEC
ENGINYERIA I
ARQUITECTURA

Ofertes
admeses

ACTA COMISSIO GOVERN

EMPRESA
LICITADORA

Relació
Valoraci Ampliac Valoraci
projecte
Valoració
Valoraci
ó
ió
ó
s
quantifica
ó
projecte termini ampliaci
adjudica
ble de
econòm
s
assistèn
ó
ts
forma
ica
adjudica
cia
termini
autor/ad
automàtica
ts
(mesos) assist.
j.

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte a la responsable de l’àrea de
Sanejament qui podrà sol·licitar la col·laboració de les tècniques del servei.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

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. Assistència a la Presidència en l'elaboració de l'ordre del dia de la sessió
plenària ordinària del mes de desembre de 2019
Els membres de la comissió de Govern informen a la Presidència dels diferents punts
que s’han dictaminat per tal de poder incloure’ls en l’ordre del dia de la sessió ordinària
a celebrar el proper divendres.
PUNT 5. Informació dels actes de representació del President i consellers i
consellers

Número: 2020-0020 Data: 17/02/2021

SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
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SISÈ. Notificar a l’empresa AUDINGINTRAESA, SA, adjudicatari del contracte, el
present acord i citar-li per a la signatura del contracte.

SIGNAT DIGITALMENT
DILIGÈNCIA. La secretària accidental fa constar que per una errada en l’aplicatiu
de tramitació no es va incloure aquesta acta en el llibre d’actes del 2019 i, per tal
que quedi constància del seu contingut, s’inclou al llibre d’actes del 2020
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El President i consellers informen de diferents actes als quals han assistit en
representació del Consell Comarcal.

