ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SESSIO: 06/2021 – Sessió ordinària
LLOC: Sessió presencial Sala Josep Costa. Seu comarcal
DIA: 14.06.2021
HORA: 13.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARIA MAIGÍ.
JORDI GASENI BLANCH
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
ROGER AVIÑÓ MARTÍ

ALTRES ASSISTENTS:
GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1. Expedient 547/2021. Aprovació, si s’escau, de la licitació i plecs de
clàusules del contracte de serveis “Estudi d’Aigües blanques de Riumar”
S’informa sobre la necessitat d’agilitzar la tramitació d’aquest contracte atès que al mes
d’agost hauria d’estar adjudicat i poder iniciar l’estudi en les condicions que es donen en
aquest mes, alta afluència turística.
Vista aquesta exposició prèvia,
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en exercici de les competències delegades i de l’atribució
de fons acordada per l’Agència Catalana de l’Aigua, te la necessitat de contractar la redacció
de L’“ESTUDI PER A LA LOCALITZACIÓ I DESCONNEXIÓ DE LES AIGÜES BLANQUES
AL CLAVEGUERAM DE RIUMAR (TM DELTEBRE)” per a donar solució a la problemàtica
de les aigües blanques que es troben a la xarxa d’aigües residuals
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Objecte del contracte: ESTUDI PER A LA LOCALITZACIÓ I DESCONNEXIÓ DE LES
AIGÜES BLANQUES AL CLAVEGUERAM DE RIUMAR. TM DELTEBRE
Tipus de contracte: contracte de serveis
Subtipus del contracte: Serveis de consultoria
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 7124000-6 Elaboració de projectes, dissenys i pressupostos.
Valor estimat del contracte: 27.000,00 € més IVA
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 27.000,00 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 32.670,00 €
Durada del contracte: 9 mesos
Possibilitat de pròrroga: sí, en cas necessari degut a causes no imputables al
contractista.
Durada màxima pròrroga: 2 mesos addicionals

A la vista de l'expedient de contractació tramitat examinada la documentació que
l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, 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:
-Roger Aviñó Martí, 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 Aragonés Gisbert, Vocal.
-Marta Arques Bertomeu, Vocal.
-Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

SETÈ. Facultar el President per tal que, si s’escau, 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 del contracte.

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President de la sessió l’aixeca a les 13.15
hores del mateix dia de l’inici. I perquè consti signo aquest acta. Certifico

