ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARIA MAIGÍ.

ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
JORDI GASENI BLANCH
FRANCESC VALLESPI CERVETO
FRANCESC VALLESPI CERVETO
ALTRES ASSISTENTS:

Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 27/12/2021
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

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 07/2021 de la sessió de data 30.06.2021
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta de la sessió de data 30.06.2021
i, per unanimitat, aproven l’acta 07/2021

PUNT 2. Expedient 185/2021 Assumpte PROPOSTA DE CLASSIFICACIO
D’OFERTES DEL CONTRACTE DE SERVEIS . REDACCIÓ DEL PROJECTE TECNIC
DE SANEJAMENT L'AMETLLA NORD I NUCLI D'ALMADRAVA
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Objecte del contracte: Projecte constructiu “SANEJAMENT I DEPURACIÓ EN ALTA
DE LES URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE MAR I EL NUCLI DE
L’ALMADRAVA (TM VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT)”.
Tipus de contracte: contracte de serveis
Subtipus del contracte: Serveis de consultoria
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària
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MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

ROGER AVIÑÓ MARTÍ

ACTA COMISSIO GOVERN

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 27/12/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

SESSIO: 08/2021 – Sessió ordinària
LLOC: Sessió presencial Sala Josep Costa. Seu comarcal
DIA: 26.07.2021
HORA: 13.00 h

Codi CPV: 71335000-5 Estudis d’enginyeria
Valor estimat del contracte: 180.000,00 € més IVA
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 180.000,00 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 217.800,00 €
Durada del contracte: 10 mesos
Possibilitat de pròrroga: sí, en cas necessari degut a causes no imputables al
contractista.
Durada màxima pròrroga: 2 mesos addicionals

Proposta de contractació del Servei
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» i proposta
d'adjudicació

02/03/2021
14/04/2021
14/04/2021
26/04/2021
29/04/2021
31/05/2021
01/06/2021
14/06/2021

Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:

PRIMER. Classificar la proposició presentada pel licitador, atenent la proposta duta a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre:
Empresa

Puntuació
criteris
valorats amb judici
de valor

Puntuació
criteris
valorats amb criteris
automàtics

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE

AQUATEC, PROYECTOS
PARA EL SECTOR DEL
AGUA S.A.U
META ENGINEERING, S.A.
VIELCA INGENIEROS S.A.
AIRTIFICIAL CW
INFRASTRUCTURES, SLU

17,08 punts

70,88 punts

87,96 punts

1

16,61 punts
11,35 punts
11,13 punts

69,25 punts
74,00 punts
63,23 punts

85,86 punts
85,35 punts
74,36 punts

2
3
4

SEGON. Requerir a AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U
(A85788073), licitador que ha presentat la millor oferta, perquè, dins del termini de DEU
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Document

ACTA COMISSIO GOVERN

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

(10) DIES HÀBILS, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti:
•

Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva del 5% del preu final ofert, és
a dir, per import de 8.749,71 €. La garantia es podrà constituir en qualsevol de
les formes previstes en la Clàusula 17a del plec de clàusules administratives
particulars.

CINQUÈ. Facultar a la Gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent, si s’escau.

PUNT 3. Expedient 547/2021 Assumpte ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEIS. ESTUDI AIGUES BLANQUES DE RIUMAR

En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert del servei
“Estudi per a la localització i desconnexió de les aigües blanques al clavegueram
de Riumar” emeto la següent resolució, amb base als següents,

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 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 32.670,00 €
Durada del contracte: 9 mesos

IVA%: 21

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe de fiscalització “fase D”.
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TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta.

ACTA COMISSIO GOVERN

Es té per acreditada, respecte de l’empresa proposada, la capacitat d’obrar, el
compliment dels requisits mínims de solvència econòmica, financera, tècnica i
professional de l’empresa i que aquesta no incorre en prohibicions per a contractar, tal i
com acredita la inscripció al ROLECE de l’empresa proposada i que posa de manifest i
aporta a l’ARXIU A d’aquesta licitació.

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:

Proposta de contractació del Servei de Sanejament
11/06/2021
Plec prescripcions tècniques
11/06/2021
Plec de clàusules administratives
11/06/2021
Resolució de l'òrgan de contractació
14/06/2021
Anunci de licitació
15/06/2021
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A»
02/07/2021
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «B» i proposta 02/07/2021
d'adjudicació
Acord de l’òrgan de contractació de classificació d’ofertes
12/07/2021
Presentació de garantia i documentació per part de l’empresa
20/07/2021
Vist l’informe-proposta de secretaria, la Comissió de Govern ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis “Estudi per a la localització i desconnexió de
les aigües blanques al clavegueram de Riumar “ 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 TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, SL, amb CIF
B64323355, per l’import de 22.977,00 € (sense IVA), amb un import de 4.825,17 € d’IVA,
i un total de 27.802,17 € (inclòs IVA).
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat, les següents:

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

Data/Núm.

ACTA COMISSIO GOVERN

Document

Empresa
Tengi Consultoria Tècnica, SL
Meta Engineering, SA

Oferta
Econòmica
10,00
9,80

Puntuació
tècnica
90,00
90,00

TOTAL

Ordre

100,00
99,80

1
2

Per tant, segons l’informe i tot l’anàlisi dels serveis tècnics es desprèn que l’oferta
econòmicament més avantatjosa pel Consell Comarcal del Baix Ebre és la de l’empresa
TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, SL.
TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte l’àrea de sanejament.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Codi Validació: 7ZLC9F2F4XQTS7Q3KWRYTMS9C | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 12

Tenint en compte la puntuació dels criteris quantificables de forma automàtica (sobre B),
la puntuació total dels criteris d’adjudicació que han obtingut les diferents empreses és
la que es detalla a continuació:

SISÈ. Notificar l'adjudicació a TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, SL, i trametre el
contracte per a la seva signatura.
SETÈ. Facultar a la gerència per a la signatura del contracte.
VUITÈ. 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.

El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) és l’Ens Gestor per a l’explotació, conservació i
manteniment de les instal·lacions de sanejament en alta d’aigües residuals de l’Ametlla de
Mar, de l’Ampolla, de L’Aldea, del Perelló, de Roquetes-Tortosa, de Camarles, de Marina
Sant Jordi (Ametlla de Mar), de Benifallet, d’Alfara de Carles, Tivenys, Deltebre i Santa Rosa
(EMD-Bítem).
El municipi de l’Ametlla de Mar disposa al seu casc urbà d’una EDAR que es va posar en
funcionament l’any 1998 i degut a problemes d’olors i de qualitat de l’aigua, l’any 2002 es
van executar unes obres de remodelació de la mateixa.
A l’octubre del 2008, l’empresa AQUAPLAN va redactar el “Projecte constructiu per a la nova
ampliació de la capacitat de l’EDAR de l’Ametlla de Mar”. Aquest projecte no es va portar a
terme degut a la falta de dotació econòmica per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Actualment, el cabal influent en temporada alta supera la capacitat de tractament de l’EDAR
produint-se incompliments sistemàtics en els límits dels paràmetres de l’efluent (MES, DQO,
DBO5). Per aquest motiu s’ha plantejat la seva ampliació.
Per altra banda, l’emissari submarí presenta problemes de manteniment que interrompen el
seu servei, durant la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES PENDENTS
D’EXECUTAR DE MILLORA DELS COL·LECTORS EN ALTA DE L’AMETLLA DE MAR
(Maig 2017) es va calcular que amb la infraestructura existent (arqueta de càrrega i secció
de l’emissari actual) l’emissari no tenia capacitat suficient per evacuar l’efluent en l’escenari
de cabals màxims futurs. Per aquest motiu s’ha de procedir a la seva remodelació.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Característiques del contracte
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Projecte millora sanejament Ametlla de Mar casc urbà

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

A la vista dels següents antecedents:
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PUNT 4. Expedient 638/2021 Assumpte LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS .
CONTRACTACIÓ PROJECTE MILLORA SANEJAMENT AMETLLA DE MAR CASC
URBÀ

ACTA COMISSIO GOVERN

NOVÈ. 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.

Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 7124000-6 Elaboració de projectes, dissenys i pressupostos
Valor estimat del contracte: 159.250,00 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 159.250,00 € IVA 21%: 33.442,50 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 192.692,50 €

LOT 1
Descripció del lot: Projecte constructiu ampliació EDAR Ametlla de Mar
Valor estimat del contracte: 129.250,00 € (IVA exclòs)

Descripció del lot: Projecte constructiu remodelació emissari submarí Ametlla de Mar
Valor estimat del contracte: 30.000,00 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 30.000,00 € IVA 21%: 6.300,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 36.300,00 €
Durada de l'execució: Vuit (8) mesos
Prorroga: Dos (2) mesos

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.

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

LOT 2
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Pressupost base de licitació IVA inclòs: 156.392,50 €
Durada de l'execució: Deu (10) mesos
Prorroga: Dos (2) mesos

ACTA COMISSIO GOVERN

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 129.250,00 € IVA 21%: 27.142,50 €

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.

Fets
El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) és l’Ens Gestor, per delegació dels municipis,
per a l’explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions de sanejament en alta
d’aigües residuals de l’Ametlla de Mar, de l’Ampolla, del Perelló, de Roquetes-Tortosa, de
Camarles, de Marina Sant Jordi (Ametlla de Mar), de l’Aldea, de Benifallet, d’Alfara de
Carles, de Tivenys, de Vinallop i de Santa Rosa (EMD-Bítem TM Tortosa).
L’explotador actual del “SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT,
MILLORES I OPTIMITZACIÓDELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA
COMARCA DEL BAIX EBRE (AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA, EL PERELLÓ,
TORTOSA-ROQUETES, DELTEBRE, CAMARLES, MARINA SANT JORDI, L’ALDEA,
ALFARA DE CARLES, BENIFALLET I TIVENYS)”, és ACCIONA AGUA, SA
El contracte es va iniciar en data 01/01/2020.
El termini d'execució del contracte és el fixat a l'apartat 7 del quadre de característiques
del Plec de Clàusules Administratiu Particulars (PCAP), en el qual es detallava que el
termini d’execució o durada és de (4) quatre anys, prorrogable per un any més.
Al PCAP es detalla l’article 37 Modificació del contracte, on es contempla les
modificacions previstes per modificar el contracte entre les quals està la Incorporació de
noves instal·lacions.

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

PUNT 5. Expedient 1801/2018 Assumpte MODIFICACIO PER INCLUSIO
D’ESTACIONS DE BOMBAMENT DE L’AMETLLA DE MAR CONTRACTE DE
SERVEIS - EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE
SANEJAMENT EN ALTA DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE
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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.

ACTA COMISSIO GOVERN

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

Es sol·licita a Acciona Agua que presenti el pressupost per a l’explotació, conservació i
manteniment de la instal·lació
Descripció
En data 05/07/2021 l’empresa Acciona Agua presenta el pressupost per a l’explotació i
conservació de les instal·lacions detallades anteriorment.
El pressupost presentat és de 20.463,26 €/any més IVA, aquest import està desglossat
en una partida fixa i una partida variable. S’adjunta a l’Annex 1
Preu fix (€/d)
Preu variable (€/dam3)
Total

35,78 €/d
22,54 €/dam3

365 d
0,900 dam3/d i 365 d

13.060,48 €
7.402,78 €
20.463,26 €

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

En data 17/06/2021 l’ACA notifica al CCBE que està previst formalitzar el conveni de
cessió per a l’explotació i manteniment de les noves estacions de bombament EB3 i
EB4, juntament amb els respectius col·lectors d’impulsió i connexió a l’EDAR i col·lector
de retorn de l’EDAR fins a l’EBAR de l’Alguer de l’Ametlla de Mar. La seva recepció està
prevista la seva recepció el proper 1/07/2021.

ACTA COMISSIO GOVERN

MODIFICACIÓ NOVES INCORPORACIONS: En cas que es produeixi la incorporació
de nous sistemes de sanejament o modificació dels actuals inclosos en el PCAP,
l’adjudicatari restarà obligat a prestar els nous serveis d’acord amb els preus i
assignació econòmica que determini l’Agència Catalana de l’Aigua per cada un dels
nous sistemes. A més, l’adjudicatari haurà d’especificar quines millores realitza al seu
càrrec, en la mateixa proporció a les incloses en el contracte inicial.
La previsió de properes incorporacions és: EB3-EB4 i col·lectors Ametlla de Mar,
Mirador del Delta, Els Pilans, Vinallop, Sta. Rosa, Aldover-Xerta i altres. La variació
màxima prevista en aquest concepte és de 864.571,53 €/any.

Preu fix (€/d)
Preu variable (€/dam3)
Total

594,38 €/d
220,77 €/dam3

365 d
0,900 dam3/d i 365 d

216.948,70 €
72.522,95 €
289.471,65 €

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, la Comissió de Govern del Consell Comarcal
del Baix Ebre, per unanimitat de tots els membres presents, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Modificar el contracte d’Acciona Agua, per la incorporació al Servei del
Sanejament en alta de les noves instal·lacions EB3-EB4 i col·lectors associats del
sistema de sanejament ametlla de Mar,
Segon.- Incorporar el cost d’explotació de les noves instal·lacions al pressupost actual
del sistema Ametlla de Mar.
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Aquest import ha estat validat pels tècnics d’explotació de l’ACA, per tant es pot procedir
a modificar l’actual preu d’explotació del sistema Ametlla de Mar. S’adjunta a l’Annex 2.

Sistema actual
Preu fix (€/d)
Preu variable (€/dam3)
Subtotal 1

594,38 €/d
220,77 €/dam3

365 d
0,900 dam3/d i 365 d

216.948,70 €
72.522,95 €
289.471,65 €

Noves instal·lacions
Preu fix (€/d)
Preu variable (€/dam3)
Subtotal 2

35,78 €/d
22,54 €/dam3

365 d
0,900 dam3/d i 365 d

13.060,48 €
7.402,78 €
20.463,26 €

630,16 €/d
243,31 €/dam3

365 d
0,900 dam3/d i 365 d

230.009,18
79.925,73

Tercer.- Notificar la modificació del contracte a l’empresa ACCIONA AGUA, SA i
informar que els nous preus seran d’aplicació a partir del dia 01/07/2021.
Quart.- Notificar la modificació del contracte a l’Agència Catalana de l’Aigua.

PUNT 6. Expedient 508/2021 Assumpte APROVACIÓ DEL PROJECTE Projecte
adequació del tram de la via verda entre el pont de l’antiga carretera de València i
el pavelló municipal de Roquetes.
En l’actualitat, el tram de la via verda entre Tortosa i Roquetes és un dels trams més
concorreguts tal i com es constata de les dades obtingudes dels comptadors d’usuaris
que es van instal·lar fa un mesos.

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

309.934,91

ACTA COMISSIO GOVERN

TOTAL PREU FIX
TOTAL
PREU
VARIABLE
TOTAL

Actualment, aquest tram de la via verda pel pas del temps ha sofert degradació i falta
d’il·luminació.
Es pretén millorar el seu paviment, ampliant la seva amplada, connectar el carril bici que
arriba fins el viver d’empreses fins la via verda i dotar aquest tram de la via verda
Tortosa-Roquetes d’enllumenat, per dotar aquest tram d’una millor connexió
Amb aquesta finalitat, els serveis tècnics comarcals ha elaborat el projecte que
contempla l’obra de reparació del ferm i l’enllumenat.
Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’obres redactat pels Serveis Tècnics del Consell
Coamrcal del Baix Ebre:
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L’Ajuntament de Tortosa va dotar d’enllumenat un petit tram entre l’antic Pont del
Ferrocarril i el pont de l’antiga carretera de València, just on acaba la seva titularitat i
comença la del Consell Comarcal del Baix Ebre.

FASE OBRA
Lot 1 – obra civil
Preu amb IVA exclòs: 35.051,18€ IVA
IVA: 7.360,75€
Preu amb IVA inclòs: 42.411,93€

TERCER. En el cas de no presentar al·legacions al projecte, emeti's Informe-proposta de
secretaria i que es doni trasllat a aquesta Comissió de Govern per a la seva aprovació
definitiva.

PUNT 7. Expedient 680/2021 Assumpte PROPOSTA DE CLASSIFICACIO
D’OFERTES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT. MENJADOR ESCOLAR
CURS 21-22 I SEGUENTS

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Objecte del contracte: CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT. MENJADOR ESCOLAR
CURS 21-22 I SEGUENTS A LES ESCOLES DE REMOLINS I LA MERCÈ DE TORTOSA

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant
anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

ACTA COMISSIO GOVERN

Lot 2 està determinat com a:
FASE IL·LUMINACIÓ
Preu amb IVA exclòs: 129.889,19€ IVA
IVA: 27.276,73€
Preu amb IVA inclòs: 157.165,92€

Subtipus del contracte: Serveis de menjadors per escoles
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 55523100-3 Serveis de menjadors per escoles
Valor estimat del contracte: 171.500,00 € més IVA
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 85.750,00 €

IVA%: 10

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 94.325,00 €
Durada del contracte: D’acord amb la durada del curs escolar segons les disposicions
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Possibilitat de pròrroga: Es podrà prorrogar pel curs 2022-2023, manifestat de forma
expressa pel Consell Comarcal abans de la finalització del mes de juny de 2022

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
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Tipus de contracte: contracte de subministrament

Document

Data/Núm.

Empresa
GASTRONOEVENTS SELECTES
S.L.
CÀTERING PLAT A TAULA S.L.

Puntuació oferta
econòmica
5,00 punts

Puntuació
criteris
valoració automàtica
87,80 punts

PUNTUACIÓ
TOTAL
92,80 punts

ORDRE

4,64 punts

83,90 punts

88,54 punts

2

1

SEGON. Requerir a GASTRONOEVENTS SELECTES S.L. (B55648687), licitador que
ha presentat la millor oferta, perquè, dins del termini de DEU (10) DIES HÀBILS, a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti:
•

Comprovant d’haver constituït la garantia definitiva del 5% del preu final ofert, és
a dir, per import de 3.932,25 €. La garantia es podrà constituir en qualsevol de
les formes previstes en la Clàusula 17a del plec de clàusules administratives
particulars.

Es té per acreditada, respecte de l’empresa proposada, la capacitat d’obrar, el
compliment dels requisits mínims de solvència econòmica, financera, tècnica i
professional de l’empresa i que aquesta no incorre en prohibicions per a contractar, tal i
com acredita la inscripció al RELI de l’empresa proposada i que posa de manifest a
l’ARXIU A d’aquesta licitació.

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta.
QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe de fiscalització “fase D”.
CINQUÈ. Facultar a la Gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre per resoldre sobre
aquest tema i realitzar l’adjudicació corresponent i la formalització del contracte, si
s’escau.

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

PRIMER. Classificar la proposició presentada pel licitador, atenent la proposta duta a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre:
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Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:

ACTA COMISSIO GOVERN

Proposta de contractació del Servei
11/06/2021
Plec prescripcions tècniques
30/06/2021
Plec de clàusules administratives
30/06/2021
Resolució de l'òrgan de contractació
30/06/2021
Anunci de licitació
01/07/2021
Acta de la mesa de contractació d'obertura de 19/07/2021
Sobres «A»
Acta de la mesa de contractació d'obertura de 20/07/2021
Sobres «B»

PUNT 8. Expedient 722/2021 Assumpte LICITACIÓ DEL SUBARRENDAMENT DE
L’ESTACIÓ DE BENIFALLET
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, el passat mes de setembre
de 2020, va acordar prorrogar per un any el contracte per a l’explotació per a ús turístic
de l’antiga estació de tren de Benifallet traspassat de l’empresa AMFIVIA OUTDOOR
EVENTS MANAGEMENTS, SL, a l’empresa TERRA D’ENCONTRES, SLU. L’acord
estableix el dia 30.09.2021 com a data de finalització de la pròrroga, i del contracte.

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte.
TERCER. 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.
QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:
CÀRREC
PRESIDENT
SUPLENT
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARI DE LA MESA

TITULAR
Francesc Vallespí Cerveto, president de l’àrea de
turisme
David Poy Martínez, conseller comarcal membre de la
Comissió Informativa de turisme
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Maria Teresa Barberà Martí, interventora accidental de
la corporació.
Roser Anguera Blanch, tècnic responsable de l’àrea de
Turisme
Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació

CINQUÈ. Delegar en la presidència la resolució de classificació de les ofertes.
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 aixeca aquesta acta. Certifico

Número: 2021-0007 Data: 27/12/2021

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per al
SOTSARRENDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ANTIGA ESTACIÓ DE
BENIFALLET PER DUR A TERME SERVEIS TURÍSTICS I CULTURALS DE LA VIA
VERDA, convocant la seva licitació.
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A la vista d’aquests antecedents, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres
presents, adopta els següents ACORDS:

ACTA COMISSIO GOVERN

El Consell Coamrcal del Baix Ebre ha iniciat un procés de licitació del subarrendament
d’aquestes instal·lacions, per la qual cosa ha previst que a partir del dia 01.10.2021
s’incorpori l’empresari que resulti adjudicatari del procés.

