ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

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

DIA: 22.03.2021
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
JORDI JORDAN FARNÓS
ROGER AVIÑÓ MARTÍ
ABSENTS EXCUSADES
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT

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 22.02.2021
i, per unanimitat, aproven l’acta 02/2021
PUNT 2. Expedient 48/2021. Aprovació, si s'escau, dels plecs de clàusules i licitació
del contracte de serveis "Assistència per al disseny d'un centre de recursos
formatius per al sector manufacturer /7 comarques
el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud de subvenció en el marc del
Projecte “Treball a les 7 comarques” durant el 2020, per a la realització del projecte
anomenat “Pla d’Execució Anual del Projecte “Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant”
per al període 2020-2021”, d’acord amb la resolució TSF/2471/2020, de 5 d’octubre, per a
la qual sobre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions
destinades al“Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial
i econòmic:Projecte Treball a les 7 comarques”.
En base que l’acció, objecte del contracte, està subvencionada pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
(Programa de suportals territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic:
projecte Treball a les 7comarques) i cofinançada pel Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social, és proposa lacontractació de l’“Assistència tècnica per al disseny d’un
centre de recursos formatius per alsector manufacturer” inclosa dintre del Pla d’Execució
Anual del Projecte Baix Ebre Avant2020-2021, i a l’empara de la subvenció rebuda per a la
seva execució.
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SESSIO: 03/2021 – Sessió ordinària
SESSIO PER VIDECONFERENCIA

A la vista de la memòria justificativa de la necessitat de contractació i dels antecedents, es
considera que existeix la següent necessitat a satisfer:
Dissenyar i posar a punt un centre integral de recursos formatius, especialitzat en
donar servei a les empreses manufactureres de la Comarca del Baix Ebre, que
inclogui la definició del servei a oferir a les empreses en base a les seves
necessitats, la metodologia per dissenyar els programes formatius, les eines
tecnològiques ii pedagògiques per a la capacitació de les persones, els continguts i
funcionament del servei, la metodologia per avaluar-ne les accions, el sistema de
comunicació i difusió del mateix, així com el seu sistema de finançament.
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: SERVEIS
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Es tracta d’una assistència tècnica per definir el servei a oferir a les empreses en base a
les seves necessitats, la metodologia per dissenyar els programes formatius, les eines
tecnològiques i pedagògiques per a la capacitació de les persones, els continguts i
funcionament del servei, la metodologia per avaluar-ne les accions, el sistema de
comunicació i difusió del mateix, així com el seu sistema de finançament. Els objectiu
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Aquest servei d’assistència tècnica pretén dissenyar i posar a punt un centre integral de
recursos formatius, especialitzat en donar servei a les empreses manufactureres de la
comarca del Baix Ebre, per programar una oferta formativa que permeti a les persones
treballadores desocupades actualitzar les seves competències i/o adquirir-ne de noves,
com a resposta a una de les línies estratègiques que es varen definir en l’estudi de la
industria manufacturera realitzat el 2019. Així doncs, es necessari disposar d’un nou model
de centre formatiu, que aprofitant les noves tecnologies, aporti solucions concretes i
adaptades a les noves necessitats de les empreses.

Subtipus del contracte:

Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 72224000-1
Valor estimat del contracte: 18.500,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 18.500,00
€

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 22.385,00 €
Durada de l'execució: fins 31.10.2021

:

Lloc d'execució: seu del “Viver d’Empreses i Centre de negocis Baix Ebre Innova” a
Camarles, als espais habilitats per al servei.
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Objecte del contracte: contractació de l’acció denominada “Assistència tècnica per
all disseny d’un centre de recursos formatius per al sector manufacturer”.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de
Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per al servei
“Assistència tècnica per all disseny d’un centre de recursos formatius per al sector
manufacturer i convocar la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
. Ivan Garcia Maigí, conseller comarcal d’activació econòmica que actuarà com a President
de la mesa.
. Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal - Secretària de la Corporació.
. Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora de la Corporació).
. Josep Luque Cervera, coordinador d’activació econòmica, Vocal.
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QUART. 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.
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TERCER. Traslladar aquest acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.

. Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 14.00
hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa com a Secretària en dono fe.
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. Laura Rius Fernández, director del Programa 7 comarques, Vocal.

