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 08/2021 de la sessió de data 26.07.2021
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta de la sessió de data 26.07.2021
i, per unanimitat, aproven l’acta 08/2021

PUNT 2. EXPEDIENT 876/2021. APROVACIO D'EXPDIENT, LICITACIO I
PLECS DEL CONTRACTE DE SERVEIS. GESTIO DEL PROGRAMA SOSTRE
360º

A la vista dels següents antecedents:
L’àrea de serveis a les persones necessita disposar del servei de gestió integral del projecte
Sostre 360º d’Intervenció integral i comunitària d’atenció social a joves en situació de
vulnerabilitat al carrer.
El Projecte Sostre 360º inclou dues prestacions:
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ROGER AVIÑÓ MARTÍ
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Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 27/12/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

SESSIO: 09/2021 – Sessió ordinària
LLOC: Sessió videoconferència
DIA: 30.07.2021
HORA: 14.30 h

•

•
•

b)Prestació d’habitatge.
El projecte amb la denominació “Sostre 360º” consisteix en un projecte marc
d’acompanyament amb joves migrants de vulnerabilitat social que es troben en una situació
de risc d’exclusió social. Aquestes prestacions s’executaran per un equip multidisciplinari que
realitzarà un treball comunitari i d’ intervenció en medi obert.
Aquest projecte s’emmarca en una dimensió sistèmica amb joves migrants i amb una gran
connexió amb els recursos del territori d’habitatge o recursos residencials en l’àmbit del
sensellarisme (housing first et altri) per a joves en situació de vulnerabilitat i risc de carrer, des
d’una perspectiva sistèmica i amb un acompanyament personalitzat que pugui beure del
treball en xarxa i multidisciplinar per superar la conflictivitat i evitar la cronificació de les
situacions crítiques.

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Prestació del servei de gestió del programa Sostre 360º
Procediment de contractació: obert
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 85311000-2 Serveis d’assistència social amb allotjament
Valor estimat del contracte: 458.066,80 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 91.613,37 € IVA 10%: 9.161,34 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 100.774,70 €
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Majoritàriament persones joves majors d’edat entre 18 i 25 anys.
Majoritàriament nois immigrats de forma recent.
Majoritàriament persones de gènere masculí.
Alguns amb problemes d’addiccions i/o salut mental.
La majoria no disposen de NIE o tenen dificultats grans en la renovació de la
documentació (permisos de residència / treball)
Alguns han passat pel sistema de protecció a la infància, però els que ho han fet, la
majoria han tingut una estada intermitent i no exempta de situacions conflictives. I un
cop assolida la majoria d’edat no han mostrat cap vincle envers el sistema de protecció
o adhesió cap a serveis d’acompanyament a la vida adulta o sota el paraigües de
serveis socials i serveis de salut mental i addiccions.
La majoria dels que han passat pel sistema de protecció han tingut l’opció o bé de
derivació a l’ASJTET o bé se’ls hi ha prorrogat l’estada en els centres de protecció
mitjançant mesures assistencials dictades per la DGAIA.
Una part dels joves han estat derivats a recursos de sensellarisme o dispositius
similars del municipi però no han fet vinculació.
Una part dels joves amb historial de delictes lleus .
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a)Prestació d’acompanyament especial per:

Durada de l'execució: Del 1/10/2021 al 31/12/2021

Prorroga: 4 trimestres addicionals

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe del responsable de l’Àrea de
Serveis a les persones 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, no subjecte a regulació harmonitzada, per al servei de gestió del programa
Sostre 360º.

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
ofertes mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.
SETÈ. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per, si s’escau, establir la classificació de
les ofertes presentades i requerir a les empreses que presentin la documentació corresponent
prèvia al tràmit d’adjudicació.
I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 14.45
hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa aixeca aquesta acta. Certifico
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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.

ACTA COMISSIO GOVERN

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

