
 
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
SESSIO: 05/2021 – Sessió ordinària 
LLOC: Sessió presencial Sala Josep Costa. Seu comarcal 
DIA: 25.05.2021 
HORA: 13.00 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
IVAN GARIA MAIGÍ. Presideix la sessió 

JORDI GASENI BLANCH 

MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ 

ROSALIA PEGUEROLES GISBERT 

ROGER AVIÑÓ MARTÍ 

 
MEMBRES EXCUSATS: 
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT . S’excusa per malaltia 
 
 
 
 

 
 
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 26.04.2021 
i, per unanimitat, aproven l’acta  04/2021 
 
 
Punt 2n. MANTENIMENT I GESTIÓ DELS CARREGADORS DE VEHICLES ELÈCTRICS. 
Adhesió a l’acord marc de l’ACM pel que fa a la gestió i usabilitat del punt de 
recàrrega 

Antecedents 

 
1.- El Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar en sessió plenària de data 29 de juny de 
2018, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de 
poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de 
la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes 
subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 
 
2.- En data 19 d’octubre de 2017, la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu de licitació d’acord amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats a tal efecte per acord de la 



 
citada Comissió de 14 de juny de 2017 i publicats als perfil de contractant, i articles 
concordants dels TRLCSP, va adoptar un acord pel que es resolgué adjudicar l’Acord marc 
de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2016.02) 
 
3.- El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa de dues estacions de recàrrega semiràpides, 
de les quals ha finalitzat el període de garantia i té la necessitat de contractar un servei de 
manteniment preventiu i un servei de gestió del software. 
 
4.- El Consell Comarcal del Baix Ebre coneix els avantatges que li suposa l’adhesió a 
l’Acord marc de mobilitat sostenible de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en 
els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 

Fonaments jurídics.- 

 
Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP. 
 
Vist allò que disposen els articles 227 i següents de la nova LCSP, en relació a la DA 5a 
de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords 
marc. 

Vist el dictamen favorable que al respecte ha emès la Comissió Informativa Comarcal de 

Governació i Hisenda, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, 

adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Disposar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre a l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02) 
 
Segon. Facultar la Gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre perquè pugui formalitzar 
tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent 
l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació 
formalitzi. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Quart. Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus mitjans 
(web, butlletins, xarxes socials...) l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
 
PUNT 3r. EXPEDIENT 466/2021. Aprovació de plecs de clàusules i licitació del 
subministrament de menús per al SERVEI D'INTERVENCIO SOCIOEDUCATIVA -SIS 
ESTIU 2021 

 
A la vista dels següents antecedents: 
 
El Servei d’Atenció Diürna es planteja com un servei centrant en l’atenció als infants i 
adolescents en els diferents nivells de situació de risc, fora de l’horari escolar en els períodes 
lectius.  



 
 
Aquest servei dona suport, estimula i potència l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les 
mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, en grup, en 
xarxa i amb la comunitat.  
 
Es vol donar protagonisme a les famílies i les seves potencialitats, per això juntament amb el 
SIS s’organitzen, de manera contínua i periòdica, activitats i dinàmiques amb les famílies. 
 
Objectius que s’han d’assolir 
 
General 
 

-Mantenir l’activitat dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període de 
vacances escolars d’estiu i promoure actuacions que garanteixin la cobertura de 
necessitats socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents atesos. 

 
Específics 
 

-Prestar les activitats diàries dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el 
període de les vacances escolars d’estiu. 

 
-Garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos en 
aquest període estival en què els centres escolars estan tancats. 

 
  
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat sumari. 
  
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe del coordinador de serveis 
socials i de secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, 
adopta els següents ACORDS: 
  
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, convocant la seva licitació,  mitjançant 
procediment obert simplificat sumari per al subministraments dels menús  composats 
per dos àpats diaris (esmorzar i dinar) durant els següents períodes:  
- Del dia 1 de juliol al 20 d’agost de 2021 per a 100 usuaris dels quatre equips del Servei 
D’atenció Diürna. ( 37 dies): 3.700 menús 
 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
  
TERCER.  Traslladar aquest acorda Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les 
anotacions comptables que procedeixin. 
  
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. 
  
CINQUÈ. Designar la següent unitat tècnica de valoració, com a òrgan competent per 
procedir a l'obertura de les proposicions i a la valoració de les ofertes: 
 



 
CÀRREC  TITULAR 

PRESIDENTA Rosalia Pegueroles Gisbert, presidenta de l’àrea de 
Serveis a les Persones 

VOCAL Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la 
corporació 

VOCAL Maria Teresa Barberà Martí, interventora accidental de 
la corporació 

VOCAL Josep Miralles Guerrero, coordinador de serveis socials 

SECRETARI  Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de 
governació  

 
 SISÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de 
les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració. 
  
SETÈ. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es 
comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que 
l'adjudicatari proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es procedirà 
a l'adjudicació del contracte, mitjançat resolució de Presidència, a qui es faculta 
expressament per aquesta actuació 
 
 
PUNT 4t. EXPEDIENT 495/2021. Aprovació de plecs de clàusules i licitació del 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES -SIAD- lot psicologia i lot jurídic 

 
Aquest Consell Comarcal té la competència per a crear, programar, prestar i gestionar el 
servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), d’acord amb allò que preveuen els articles 
56 i 64 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

Característiques del contracte 

Tipus de contracte: SERVEIS 

Subtipus del contracte: 

Objecte del contracte: ASSISTÈNCIA I ASSESORAMENT EN MATÈRIA JURÍDICA I EN 
MATÈRIA PSICOLÒGICA A DONES 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Valor estimat del contracte: 92.500 euros 

Durada de l'execució: Cinc anys: Tres anys més una 
pròrroga de dos anys 

 

  

LOT 1  

Descripció del lot: Contractació del servei d’assessorament jurídic pel Siad. Previsió prestació 
serveis 10 hores setmanals. 500 hores any 

Valor estimat: 46.250 euros  

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 18,50 euros hora IVA%: 

Lloc d'execució: Comarca Baix Ebre 



 
 

LOT   

Descripció del lot: Contractació del servei d’assessorament psicològic pel Siad. Previsió prestació 
serveis 10 hores setmanals. 500 hores any 

Valor estimat: 46.250 euros  

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 18,50 euros hora IVA%: 

Lloc d'execució: Comarca Baix Ebre 

 
  
A la vista de l'expedient de contractació tramitat examinada la documentació que 
l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, la Comissió informativa comarcal de serveis a 
les persones proposa a la Comissió de Govern del Consell Comarcal, com a òrgan de 
contractació, la següent proposta d’acords: 
  
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte 
a regulació harmonitzada, convocant la seva licitació. 
  
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
  
TERCER. Donar compte a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions 
comptables que procedeixin. 
  
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. 
  
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: 
  
-Rosalia Pegueroles Gisbert, 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 Miralles Guerrero, Vocal. 
  
-Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 
  
SETÈ. Facultar el President per tal que, un cop avaluades les ofertes i a proposta de la 
Mesa de contractació, pugui establir la classificació d’ofertes i requerir als licitadors que 
hagin presentat l’oferta més avantatjosa, que presentin la documentació i garantia 
necessàries per a l’adjudicació dels contractes. 
 
 



 
 
PUNT 5e. EXPEDIENT 628/2021. ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPTES DE 
L'ACM PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC 

 
Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 
data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de 
juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 
 
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 
 
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior 
a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per 
a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a 
formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans 
relacionades. 
 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci 
va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar 
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars 
del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 
2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta 
electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia 
tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els 
lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  
subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors 
del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP 
d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel 
que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  
 
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
5.- El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 
2017, va acordar que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’adherís al contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de 



 
l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017 Posteriorment, en data 29.11.2029, va 
acordar l’adhesió al  contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, 
període que es podia prorrogar excepcionalment per nou mesos més 
 
El Consell Comarcal ha mantingut la seva adhesió i té la voluntat de continuar participant 
dels avantatges de la licitació tramitada per la central de Comptes de l’ACM. 
 
Fonaments de Dret.- 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 
 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat 
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 
 
Les bases d’execució del Pressupost comarcal de l’exercici 2021. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat de tots els membres presents, la Comissió 
de Govern del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre al contracte 2019.03-
D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de 
juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos 
cadascun.  
 
 



 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat del Consell Comarcal del Baix Ebre ordenats per 
lot, que s’inclouen al contracte: 
 
 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 
SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031408356675001TR0F 2.0A PARTIDA MOLLET TUNEL F, C-12 

2 ES0031408463616001CV0F 2.1A AVDA ESTACIO 22 -POL22 93 

...    

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 
2.1DHS 
 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 
SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 

1 ES0031405654963001KK0F 3.0A AVDA BARCELONA (DE) 146 
TORTOSA 

2 ES0031405942891001YZ0F 3.0A ESTACIÓ SANT MIQUEL 

3 ES0232000000203765FB0F 3.0A ESTACIÓ SANT MIQUEL 

4 ES0031408356681001FK0F 3.0A LLOC MOLLET ESTACIO 
 

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A 
 
 
LOT 3. CUPS del Lot 3 Alta tensió adjudicat a IBERDROLA CLIENTES SAU 

Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 

1    

2    

3    

...    

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 3.1A i 6.1A 
 
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) 
que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures 
elèctriques i les dades de pagament. 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els 
plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per 
la regulació vigent.   
 
 



 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 28.000 € que 
s’imputarà, dins del pressupost comarcal de l’any 2021 , amb càrrec a la partida 
pressupostària  núm.: 2021 ADMIN 920 22100 de l’edifici situat a (AVDA BARCELONA 
(DE) 146 TORTOSA, amb CUPS ES0031405654963001KK0F) 
 
Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 12.300 € que s’imputarà, 
dins del pressupost comarcal de l’any 2021 , amb càrrec a la partida pressupostària  
núm.: CITBE 432 221 00 dels edificis situats a ( a l’Estació Sant Miquel de Deltebre, amb 
CUPS ES0031405942891001YZ0F i ES0232000000203765FB0F) 
 
Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 3.200 € que s’imputarà, 
dins del pressupost comarcal de l’any 2021 , amb càrrec a la partida pressupostària  
núm.: VERDA 432 221 00 dels punts situats a Partida Mollet Tunel F, C12 i amb CUPS 
ES0031408356675001TR0F i el punt situat al lloc Mollet Estació amb CUPS 
ES0031408356681001FK0F. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa, empresa adjudicatària de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) 
i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
 
PUNT 6è. EXPEDIENT 629/2021. Aprovació de la pròrroga del contracte de 
transport escolar de la comarca del Baix Ebre 
 

 
La Comissió de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 27 de juny de 2018, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de 
transport escolar a la comarca del Baix Ebre per als cursos 2018-2019 (parcial), 2019-
2020 íntegre i curs 2020-2021 íntegre, convocant la seva licitació i aprovant els Plecs 
de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que havien de 
regir el contracte. En diferents sessions, la Comissió de Govern va adjudicar els diferents 
LOTS, d’acord amb el previst als esmentats Plecs. 
 
En data 9 de setembre de 2019 es va formalitzar la signatura del contracte amb 
l’empresa adjudicatària del lot 1, 2, 3 i 4, La Hispano de Fuente en Segures SL; en data 
1 de setembre de 2020 la signatura del contracte amb l’empresa adjudicatària del lot 5, 
JOCAR BUS SL; en data 2 d’octubre de 2019 la signatura del contracte amb l’empresa 
adjudicatària del lot 6, JOCAR BUS SL; en data 3 de gener de 2019 la signatura del 
contracte amb l’empresa adjudicatària del lot 7, UTE escolar 2018 i en data 24 de gener 
de 2019 la signatura del contracte amb l’empresa adjudicatària del lot 8, TDE Taxi SL 
 
D’altra banda, en data 30 d’agost de 2019 el Sr. Jose Maria Chavarria presenta un escrit 
al registre del Consell Comarcal del Baix Ebre on sol·licita l’autorització de cessió i de 
transferència de drets i deures que en la UTE escolar 2018 corresponien a Jaime 
Carrera S.A.U a favor de l’empresa Teresa i José Plana S.L 
 



 
D’acord amb el que preveu la clàusula 6a del Plec de clàusules administratives 
particulars, el contracte es podrà prorrogar, de forma expressa i de curs en curs, sense 
que la seva durada total, incloses les pròrrogues, pugui excedir els 5 anys. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe que al respecte ha emès la tècnica d’ensenyament, la 
comissió informativa comarcal d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, informa 
favorablement l’expedient i proposa a la Comissió de Govern del Consell l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Comunicar a les empreses adjudicatàries del servei de transport escolar de la 
comarca del Baix Ebre, la voluntat del Consell Comarcal de prorrogar els contractes 
signats, per al curs escolar 2021-2022. 
 
Segon. Traslladar l’expedient a la intervenció comarcal per tal que procedeixi a la 
fiscalització prèvia de l’expedient. 
 
Tercer. Un cop fiscalitzat, en el benentès que les empreses hagin manifestat la seva 
conformitat, a l’inici del curs escolar 2021-2022, un cop es coneguin les dades relatives 
als alumnes i a l’itinerari de les rutes, procedir a la signatura del document de pròrroga.  
 
 
PUNT 7è. EXPEDIENT 486/2021. Aprovació de plecs i licitació del servei de cursos de 
monitors i directors de lleure 

 

“A la nostra comarca s’hi organitzen un gran nombre d’activitats amb menors de 18 anys: 
casals de vacances, colònies, casals esportius... A la vegada existeixen moltes entitats i 
associacions que organitzen activitats de lleure. 

Per tal de complir amb la normativa que regula aquesta tipologia d’activitats, les entitats 
necessiten d’un nombre determinat de personal titulat dirigent, segons el nombre d’infants 
que hi participen. Cal dir també, que la participació d’infants a aquestes activitats, és molt 
elevada, cosa que fa que augmenta la demanda de dirigents titulats en el món del lleure. 

També hi ha una gran demanda per part dels joves de la comarca per assistir als cursos 
de lleure. Per això, des de l’àrea de joventut es volen organitzar dos cursos de monitor i 
un curs de director de lleure.  
  
Davant d’aquesta situació, l’àrea de joventut del Consell Comarcal considera necessària 
la organització dels cursos que permetin formar els professionals que puguin atendre les 
activitats descrites. 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: Serveis 

Objecte del contracte: Prestació del servei de cursos relacionats en el món del lleure 
durant els anys 2021 i 2022.  

Procediment de contractació: obert  Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 80500000-9 

Valor estimat del contracte: 21.248,00 € (IVA exclòs) 



 
Pressupost base de licitació: 21.248,00 € (exclòs IVA)  IVA exempt  

Durada de l'execució: Fins el 31/07/2022  Prorroga: no n’hi ha 

 
   
  
La Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte 
a regulació harmonitzada, convocant la seva licitació. 
  
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte. 
  
TERCER. Donar compte a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions 
comptables que procedeixin. 
  
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. 
  
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: 
  
-David Poy Martínez, que actuarà com a President de la mesa. 
-Francesc Vallespí Cerveto, suplent 
  
-Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal (Secretària de la Corporació). 
  
-Maria Teresa Barberà Martí, Vocal (Interventora de la Corporació). 
  
-Rosa Alegria Monfort, Vocal. 
  
-Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa. 

 
 
 
 
PUNT 8è. Expedient 48/2021. Aprovació, si s'escau, de l'adjudicació del contracte de 
serveis "Assistència per al disseny d'un centre de recursos formatius per al sector 
manufacturer / 7 comarques)" 

 
 
En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei 
“Assistència tècnica per al disseny d'un centre de recursos formatius per al sector 
manufacturer” emeto la següent resolució, amb base als següents,  
 

 



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

Tipus de contracte: Servei   

Objecte del contracte: Assistència tècnica per al disseny d'un centre de recursos 
formatius per al sector manufacturer 

Procediment de contractació: obert  Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 2224000-1  
 

Valor estimat del contracte: 18.500,00 € (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació: 18.500,00 € (IVA exclòs)   IVA (21%): 22.385,00 

Durada de l'execució: Fins el 31 d’octubre de 2021  Prorroga: No hi ha prorroga 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat: 
 

Document Data/Núm. 

Proposta de contractació del Servei 20/01/2021 

Plec prescripcions tècniques 10/02/2021 

Plec de clàusules administratives 10/02/2021 

Resolució de l'òrgan de contractació 24/03/2021 

Anunci de licitació 24/03/2021 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» 12/04/2021 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» 14/04/2021 

Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «C»  22/04/2021 

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

23/04/2021 

 
Vist l’informe-proposta de secretaria, i fent ús de la facultat atribuïda per la Comissió de 
Govern com a òrgan de contractació, per acord de data 25 de maig de 2021, RESOLC:  
 
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis “Assistència tècnica per al disseny d'un 
centre de recursos formatius per al sector manufacturer “ 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 al Sr. ORIOL HOMS FERRET per un import de 
16.000,00€ (IVA exclòs) i 19.360,00€ (IVA inclòs). 

 
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat 
seleccionades l’oferta presentada pel citat, les següents:  
 

Criteris d’adjudicació 
 
Oferta A: ORIOL HOMS I FERRET 
 

 
 
Puntuació 
obtinguda 

1. Puntuació de la proposta tècnica presentada 

Criteri 1.a: Grau d’adequació de la proposta tècnica presentada per 
a l’execució de l’acció “Assistència tècnica per al disseny d’un centre 
de recursos formatius per al sector manufacturer” pel que fa al 
contingut mínim de les especificitats reflectides a la clàusula T4.2 
(de 0 a 5 punts). 
 

4,24 



 
Criteri 1.b: Desenvolupament d’accions concretes ajustades a les 
actuacions definides a la clàusula T3 del plec de clàusules 
tècniques, detallant la metodologia de treball i que els 
continguts/actuacions no siguin ni generals ni introductoris. (de 0 a 
10 punts). 
 

8,5 

Criteri 1c: Els resultats a obtenir en cadascuna de les actuacions 
proposades siguin concrets i mesurables (de 0 a 5 punts) 
 

3,5 

TOTAL 16,25 

 
 
L’informe dels experts fa constar que en l’oferta presentada pel Sr. ORIOL HOMS 
FERRET es valora favorablement: 
 

- Que la proposta desenvolupi accions concretes adaptades a les actuacions 
definides al plec, on s'explica detalladament  la metodologia de treball per al 
desenvolupament de cadascuna de les actuacions proposades. 

 
- Que la redacció del projecte sigui clara, ordenada i coherent, on queda clar el 

què es farà i com es farà. 
  

Empresa 
Puntuació 
criteris valorats 
amb judici de 
valor 

Puntuació 
criteris valorats 
amb criteris 
automàtics 

PUNTUACI
Ó TOTAL 

ORDRE 

ORIOL HOMS FERRET 16,25 punts 15,00 punts 31,25 punts 1 

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

 
QUART. Designar com a responsable del contracte al coordinador de l’àrea d’activació 
econòmica qui podrà sol.licitar la col.laboració de les tècniques que desenvolupen el 
Projecte “Treballa les 7 comarques”. 
 
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 

 
SISÈ. Notificar al Sr. ORIOL HOMS FERRET adjudicatari del contracte, la present 
Resolució 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. 
 
 
I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President de la sessió l’aixeca a les 13.55 
hores del mateix dia de l’inici. I perquè consti signo aquest acta. Certifico 


