ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARIA MAIGÍ.
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
FRANCESC VALLESPI CERVETO
EXCUSATS
JORDI GASENI BLANCH

Laura Fabra
Antoni Gilabert
David Poy
Eladi Galbe
GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1. Aprovació, si s'escau, de l’acta 16/2021 de la sessió de data 20.12.2021
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta de la sessió de data
20.12.2021 i, per unanimitat, aproven l’acta 16/2021
PUNT 2. 1312/2021. PUNTS DE RECARREGA. ADJUDICACIO ACM CENTRAL DEL
COMPRES
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.
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Secretària
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SESSIO: 17/2021 – Sessió extrordinària
LLOC: Sessió videoconferència
DIA: 29.12.2021
HORA: 14.10 h

2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017,
adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat
procediment.

6.- Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis,
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics,
per Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va
aprovar definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9,
1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i
3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en
data 15 de gener de 2020.
7.- Finalitzada la segona pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis,
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics,
per Resolució de la Central de contractació de data 3 de desembre de 2019 es va
aprovar definitivament la tercera pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9,
1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i
3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en
data 15 de gener de 2021.
8.- El Consell Comarcal del Baix Ebre té la necessitat de dotar els municipis d’Aldover,
Camarles i Roquetes amb una Estació de Recàrrega per a vehicles elèctrics.
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5.- Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els
principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders
públics, per Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 es
va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb
excepció dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte
administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 de
novembre de 2018.
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4.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser
adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de
l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va
acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els
drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre
efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats
cedida, cedent i cessionària, el dia 27 d’abril de 2018.

ACTA COMISSIO GOVERN

3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de
l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.

9.- El Consell Comarcal del Baix Ebre coneix els avantatges que li suposa l’adhesió a
la central de compres de l’ACM 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.

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 la provisió de gerència indicant aquesta necessitat de contractació i adhesió, la
Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els següents
ACORDS:
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11.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de
la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions
en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.

ACTA COMISSIO GOVERN

10.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ETECNIC MOVILIDAD
ELÉCTRICA S.L. dels bens i/o serveis detallats al pressupost que consta a l’expedient.
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.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 24.967,14
(inclòs IVA) que s'imputarà, dins del pressupost comarcal de l'any 2021, a càrrec de
l'aplicació pressupostària AMBI-165-61300.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària ETECNIC
MOVILIDAD ELÉCTRICA S.L.
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Primer.- Disposar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre a la tercera pròrroga
de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.02)

PUNT 3. Expedient 1182/2021 ENCARREC A MITJA PROPI prestació de serveis
de formació, programa 30 Plus_2021


Experiència i solvència tècnica en la realització d’accions formatives en
nombroses especialitats adreçades a la millora de competències professionals de les
persones desocupades

Disposició de temaris, plans formatius i elaboració de material didàctic en
diverses especialitats professionals i transversals.

Experiència en l’aplicació de millora competencial en diferents programes
ocupacionals per al Servei d’Ocupació de Catalunya

Disposa de les persones formadores per dur a terme les accions formatives, així
com la disponibilitat necessària per a impartir la formació a mida que requereix el
programa.
En data 12 de novembre de 2021, la Subdirectora General de Polítiques Actives
d’Ocupació emet l’autorització per tal que l’empresa BAIX EBRE INNOVA, S.L., amb
NIF B43732718, actuï com a proveïdora de serveis formatius dels plans formatius de
les persones participants en el marc del programa 30 Plus d’acord amb la Resolució
EMT/2125/2021, de 5 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any
2021 per a la concessió de subvencions a les entitats promotores que realitzaran el
Programa 30 Plus
Vistos aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:

Primer: Formalitzar l’encàrrec al mitjà propi BAIX EBRE INNOVA, SL, l’objecte del qual
serà proporcionar serveis formatius de Formació Professionalitzadora a les persones
participants en el marc del programa 30 Plus. Els serveis formatius aniran vinculats al
període de contractació laboral de cadascuna de les persones participants al Programa
30 Plus i han d’incloure les següents actuacions:
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El Consell Comarcal del Baix Ebre considera que l’entitat idònia per poder
desenvolupar, amb garantia de qualitat, diverses especialitats de les accions formatives
a mida del programa 30 Plus és BAIX EBRE INNOVA SL, per diversos motius:
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Una de les actuacions a desenvolupar en el marc del programa és la Formació
vinculada al contracte de treball i a les necessitats de les persones participants. D’acord
amb l’Ordre TSF/132/2018, les accions de formació podran ser subcontractades
mitjançant un servei extern. Es podrà subcontractar fins el 100% de l'actuació de
formació.

ACTA COMISSIO GOVERN

L’ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, estableix les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa “30 Plus”, amb la finalitat de
desenvolupar actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en
situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu,
proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i les competències necessàries
per ocupar un determinat lloc de treball. La RESOLUCIÓ EMT/2125/2021 obre
convocatòria per a l’any 2021.

Anàlisi del Perfil Professional de l’ocupació que ha de desenvolupar la persona
participant
Desenvolupar un Pla Formatiu de 40 hores, segons model normalitzat,
personalitzat i seleccionant les competències adequades al lloc de treball objecte de la
contractació de cada persona participant, i del qual haurà de donar autorització el Servei
d’Ocupació de Catalunya
Definir una metodologia formativa que faciliti la transferència de coneixements de
manera dinàmica i participativa

Segon. La impartició de la formació professionalitzadora desenvolupada per BAIX
EBRE INNOVA SL es podrà impartir totalment o parcialment, abans del contracte o de
manera simultània, d’acord amb les necessitats de les empreses contractants.
Tercer. Durant tot el període que es realitzi l’acció formativa hi haurà un seguiment als
participants per part de BAIX EBRE INNOVA SL i de la personal responsable tècnica del
Consell Comarcal Baix Ebre assignada al programa per garantir la correcta impartició de
les hores i els temaris formatius per part del formador. Hi haurà també un seguiment i
control presencial de l’assistència de tots els alumnes a l’acció formativa, alhora que
s’establirà també un sistema de suport a l’alumnat mitjançant tutories individuals per
valorar l’aprofitament de la formació i comentar aspectes relacionats amb el seu progrés
i aspectes actitudinals.
Quart. BAIX EBRE INNOVA, SL està subjecte al deure de col·laboració per permetre
l’adequada verificació del compliment de les condicions de desenvolupament de les
actuacions En virtut d’això, BAIX EBRE INNOVA SL es compromet a subministrar al
Servei d’Ocupació de Catalunya la informació requerida sobre alumnes, docents,
accions formatives, indicadors per al FSE i justificació econòmica de l’acció formativa.
Cinquè. BAIX EBRE INNOVA, SL es compromet a facilitar al Consell Comarcal del Baix
Ebre les dades (indicadors) a efectes de la justificació que s’indiquen.
Sisè:. BAIX EBRE INNOVA, SL vetllarà per garantir l’assistència i continuïtat de tots els
participants a l’acció formativa fins la seva finalització
Setè:. El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a subscriure una assegurança
d’accidents i responsabilitat civil que abastarà el període d’execució de la formació, a
més de les incidències in itinere i cobrirà les instal·lacions de BAIX EBRE INNOVA SL
que, per la seva banda, garanteix que les seves instal·lacions compleixen les condicions
adequades de solidesa i seguretat.
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Realitzar el seguiment de la formació de cadascuna de les persones participants,
així com l’avaluació final de l’acció formativa segons indicadors del Servei d’Ocupació
de Catalunya.
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Impartir l’acció formativa, en les dates i horaris establertes en el Pla Formatiu,
acordats amb anterioritat amb l’empresa i l’entitat promotora.

ACTA COMISSIO GOVERN

Un cop autoritzat el Pla Formatiu, establir una formació documentada i adaptada
al mateix, preparant i proporcionant sempre el material didàctic de suport a les
explicacions de la persona formadora

Quantia:
Acció: Serveis Formatius
Cost: 7,5 € per hora formativa
*Import exempt d'IVA en virtut de la llei 37/1992 de 28 de desembre, article 20.9

El nombre d’hores a impartir a cada persona participant, ve donat per la necessitat
formativa de l’empresa que contracti, oscil·lant entre 20 i 50 hores per a cada persona
participant.
La previsió de persones a formar seran 70 persones participants,
El Cost total previst serà:
70 persones participants x 40 hores x 7,5 € = 21.000,00 €
TOTAL PREVIST: 21.000,00 €
LIQUIDACIÓ
La Tresoreria Comarcal efectuarà la liquidació de l’import mitjançant les oportunes
certificacions, factures validades o documents comptables de valor probatori i signats
pel responsable de l’actuació, dins el termini establert per la legislació vigent.
Desè. Publicar anunci de formalització de l'encàrrec en el Perfil de contractant.
PUNT 4. Expedient 1036/2021 ENCARREC A MITJÀ PROPI. ENCARREC A BAIX
EBRE INNOVA, SL. EXECUCIÓ PROGRAMA 7 COMARQUES ANY 2022
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Les despeses seran pagades dintre del termini establert per a la justificació econòmica.
Paral·lelament BAIX EBRE INNOVA, SL presentarà al Consell Comarcal del Baix Ebre
justificants de les despeses de cada concepte, nòmines, factures o documents
comptables de valor probatori equivalents, dels formadors.
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Novè: Amb l’objectiu de garantir una total transparència en la justificació econòmica de
les despeses per part de l’entitat local beneficiària, BAIX EBRE INNOVA, SL es
compromet a enviar a l’entitat local beneficiària, Consell Comarcal del Baix Ebre, el
document comptable de valor probatori desglossat on s’especificarà, especialitats
impartides, nom dels formadors i NIF, nombre d’hores de formació a cada curs i nº de
participants i que només comprendran com a concepte serveis formatius..

ACTA COMISSIO GOVERN

Vuitè: D’acord amb el que preveu la Base 19 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol,
respecte a les condicions a complir en cas de subcontractació d’actuacions, que regula
el programa 30 PLUS i d’acord amb els articles 29 apartat 7 d) i 31 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 68 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, no es podran concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la a
contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i es reuneixin per
l’entitat subcontractada els requisits establerts en les bases reguladores el programa, en
que l’òrgan competent atorgarà l’autorització

En data 23 de setembre de 2021, la directora del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, ha resolt atorgar al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, una
subvenció per import de 508.594,35€ destinada a finançar parcialment (90% sobre el
cost total elegible) el projecte denominat Pla d’Execució Anual del projecte “Treball a
les 7 comarques: Baix Ebre Avant”, amb número d’expedient SOC033/21/000003 per
al període 2021-2022, i específicament les accions que es detallen a l’annex de la
resolució.

Així, per tal de poder executar les accions subvencionades del Pla d’Execució Anual
del projecte Baix Ebre Avant es considera adequat realitzar l’encàrrec a la societat
instrumental BAIX EBRE INNOVA, SL, per a l’acció de donar suport a la gestió
d’aquest projecte.
Atès que la relació d’accions que s’han d’executar en el marc del projecte per part
d’ambdues entitats i tenint en compte que la despesa de cada acció segons la
resolució atorgada es resumeix en el següent quadre:

Denominació de l’acció
Suport a la gestió del projecte de dinamització comarcal

Cost
28.472,51€
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Ateses les característiques especials d’aquesta actuació, el Consell Coamrcal del Baix
Ebre no disposa dels tècnics necessaris, però si que els pots disposar entre el
personal de la societat Baix Ebre Innova, SL
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Una de les accions aprovades en el Pla d’Execució Anual esmentat és la realització de
tasques de suport a la coordinació i gestió del projecte de dinamització comarcal per
part de personal tècnic específics sobre un cost elegible de 28.472,51€.

Primer: Formalitzar l’encàrrec al mitjà propi BAIX EBRE INNOVA, SL, l’objecte del qual
serà proporcionar suport tècnic a la gestió dels projecte de dinamització comarcal del
projecte denominat Pla d’Execució Anual del projecte “Treball a les 7 comarques: Baix
Ebre Avant”, amb número d’expedient SOC033/21/000003 per al període 2021-2022.
Segon. Determinar que l’import d’aquesta prestació és de 28.472,51€ que el Consell
Comarcal del Baix Ebre transferirà a BAIX EBRE INNOVA, SL
Tercer. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura del document
regulador de les condicions de prestación d’aquesta actuació
Quart. Publicar anunci de formalització de l'encàrrec en el Perfil de contractant.
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Vistos aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:

PUNT 5. Expedient 1338/202. Pròrroga del contracte de servei de gestió integral
del projecte sostre 360º d’intervenció integral i comunitària d’atenció social a
joves en situació de vulnerabilitat al carrer

D’acord amb el que preveu el Plec de clàusules administratives particulars, el contracte
serà prorrogable un altre any, per una anualitat completa; és a dir per 4 trimestres
addicionals. La pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació, de forma expressa, atenent
a les circumstàncies concretes de finançament del servei i del seu funcionament.
Per tot l’exposat, vist l’informe que al respecte ha emès el coordinador de Serveis a les
Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre, la Comissió de Govern de la Corporació
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de servei de gestió integral del projecte
sostre 360º d’intervenció integral i comunitària d’atenció social a joves en situació de
vulnerabilitat al carrer per un termini d’UN ANY (quatre trimestres), amb els següents
efectes:
-

Es preveu un mòdul únic de 139.360,00€ anuals per l‘acompanyament i
manutenció de cada grup de 15 joves.

-

500€ mensuals per persona atesa per cobrir les despeses d’alimentació, roba,
transport, tràmits i qualsevol altra despesa necessària per atendre les
persones. Aquests 500 € s’han de multiplicar per 12 mesos i per 15 persones
(un grup en un any) i el resultat és de 90.000 €.

-

Modificar el punt 8.1e del plec de clàusules tècniques amb el següent redactat:
haurà de garantir que hi hagi un professional un mínim de 5 hores diàries de
dilluns a divendres a l’habitatge i el els caps de setmana atendre urgències.

Segon. Aprovar i disposar la despesa corresponent de conformitat amb allò que s'ha
fixat en l'Informe d'Intervenció.
Tercer. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos
pertinents.

Número: 2021-0017 Data: 21/02/2022

En data 29 de setembre de 2021 el Grup d´Esplai Blanquerna, va acceptar
l’adjudicació del contracte, formalitzant-se en data 29 de setembre de 2021.
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La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 24 de
setembre de 2021, adjudica el contracte a Grup d´Esplai Blanquerna, amb CIF
G43308345, d’acord amb el previst als esmentats Plecs.

ACTA COMISSIO GOVERN

La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 30 de
setembre de 2021, va acordar aprovar l'expedient de contractació, mitjançant
procediment obert, del servei de de gestió integral del projecte sostre 360º
d’intervenció integral i comunitària d’atenció social a joves en situació de vulnerabilitat
al carrer, convocant la seva licitació i aprovant els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i de Prescripcions Tècniques que havien de regir el contracte.
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Número: 2021-0017 Data: 21/02/2022

ACTA COMISSIO GOVERN

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 aixeca aquesta acta. Certifico

