ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SESSIO: 05/2018
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 23 d’aril de 2018
HORA: 12.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Elisabet Zapater Alfonso
Joan Pere Gómez Comes
Ferran Cid Martí
Lluís Espinach Pegueroles
Roger Avinyó Martí
Josep Felip Monclús Benet
Daniel Andreu Falcó
ALTRES ASSISTENTS:
Enric Adell Moragrega
Josep Antoni Navarro Serra
Mayte Puell Garcia
Josep Codorniu Suñer
Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homes
Kilian Franch Arques
Carlos Serra Ventura
Rafel Tomas Royo
Francesc Gas Ferré
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Els membres de la comissió de Govern coneixen les actes 03/2018 i 04/2018 d’aquest
òrgan i per unanimitat aproven el document de les sessions de data 19 i 23 de març de
2018

PUNT 2n. Assumptes de Comissió de Govern
A) Expedients de licitació de contractes de l’àrea d’Activació Econòmica;
Proposta de classificació d’ofertes presentades
-

Programa per fomentar el creixement empresarial 360º, Professionalitzem
i fem créixer la teva empresa

El coordinador de l’àrea d’activació econòmica ha emès informe sobre la necessitat de
dur a terme la següent contractació:

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Programa per fomentar el creixement empresarial 360º.
Professionalitzem i fem créixer la teva empresa
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 85312320-8
Valor estimat del contracte: 58.600 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 58.600 €

IVA%: 12.306 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 70.906 €
Durada de l'execució: 31 de desembre de 2018

Durada màxima: 6 mesos

Examinada la documentació de l’expedient, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de
Govern, en funcions d’òrgan de contractació per delegació del Ple comarcal i d’acord
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del SERVEI
“Programa per fomentar el creixement empresarial 360º. Professionalitzem i fem
créixer la teva empresa”, per procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos
criteris d’adjudicació convocant la seva licitació.
La licitació es durà a terme dividida en 4 lots:
Lot

Descripció

1

Model de negoci i estratègia empresarial

2

Màrqueting offline i màrqueting digital

3

Finances i control de gestió

4

Comerç exterior/exportació

SEGON. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

2018

2018 241-22706

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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:
Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà delegar la
funció en una conselles o un conseller comarcal
Rosa Maria Solé Arrufat, Vocal -Secretària de la Corporació
Maria Teresa Barberà Martí, Vocal - Interventora de la Corporació
Josep Luque Cervera, Vocal- Coordinador de l’àrea d’activació econòmica
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
SETÈ. Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la
ponderació dels quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
- Joan Navarro Cabrera, tècnic jurista especialitzat en contractació pública
- Laura Rius Fernández, personal laboral amb qualificació apropiada
- Roser Ginovart Blanch, personal laboral amb qualificació apropiada
I perquè consti, signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de la Presidenta i amb
la reserva de l’aprovació de l’acta que conté l’acord.
B) Expedients de licitació de contractes de l’àrea de Servei a les Persones
-

Contractació dels serveis de psicòleg i advocat per al SIAD

El coordinador de serveis socials ha redactat la memòria i ha emès informe sobre la
necessitat de dur a terme la següent contractació:
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: 52.200,00
Durada de l'execució: fins 31.12.2019

Durada màxima: prorrogable fins
30 de juny de 2021.

LOT 1
Descripció del lot: Contractació del servei d’assessorament jurídic pel Siad
Valor estimat: 26.100,00
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 725,00 mensuals
Lloc d'execució: Comarca Baix Ebre

IVA%:

LOT 2

Codi CPV:

Descripció del lot: Contractació del servei d’assessorament psicològic pel Siad
Prestació de serveis de 10 hores setmanals
Valor estimat: 26.100,00
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 725,00 mensuals

Examinada la documentació de l’expedient, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de
Govern, en funcions d’òrgan de contractació per delegació del Ple comarcal i d’acord
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del SERVEI
D’ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT JURÍDIC I PSICOLÒGIC PER AL SERVEI
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES -SIAD-, per procediment obert, tramitació
ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

2018

231 22706

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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:
Sandra Zaragoza Vallés, que actuarà com a President de la mesa. Podrà delegar la
funció en una conselles o un conseller comarcal
Rosa maria Solé Arrufat, Vocal -Secretària de la Corporació
Maria Teresa Barberà Martí, Vocal - Interventora de la Corporació
Josep Miralles Guerrero, Vocal- Coordinador de Serveis Socials
Francesc Folqué Alcoverro, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
SETÈ. Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la
ponderació dels quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
— Joan Navarro Cabrera, tècnic jurista especialitzat en contractació pública
— Immaculada Zafra personal laboral fix amb qualificació apropiada
— Cristina Grau personal laboral fix amb qualificació apropiada

VUITÈ. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal per que, un cop coneguda la
proposta de la mesa de contractació, sol·liciti a l’empresa que estigui classificada en
primer lloc i hagi de resultar adjudicatària, l’aportació dels documents que preveuen els
plecs de clàusules administratives per tal que aquest Comissió de Govern adjudiqui el
contracte.
PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del
mes d’abril de 2018
Els consellers assisteixen a la Presidència en l’elaboració de l’ordre del dia de la sessió
ordinària del mes d’abril que contindrà els següents punts:
. Aprovació, si s’escau de la ratificació de sol·licitud de contracte programa 2018 per
a la prestació del Servei d'Informació i atenció a les dones i realització de polítiques
d’igualtat de gènere
. Aprovació, si s’escau de la ratificació de signatura de conveni amb la Diputació de
Tarragona per a implementació de plans d’ocupació any 2018
. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció dins el Programa
per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada per a l’actuació “Connectem la
Via Verda: plataforma tecnològica interactiva de cicloturisme”
. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni a signar amb les EMD per a
implementació del programa ENFEINA’T
. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca per
desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral del 2018 dintre del
Projecte Baix Ebre Avant
. Aprovació, si s’escau, de les bases per a l’atorgament del Premis recerca any 2018
. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’empresa FCC AQUALIA per
col·laboració en l’atorgament dels Premis recerca any 2018
. Aprovació, si s’escau, de l’addenda per regular el finançament de la delegació de
competències en matèria d’ensenyament, curs 2017-2018
. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del PREMI JOVE,
any 2018
. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de la selecció per la formació d’una
borsa de treball d’acompanyant del servei de menjador i altres tasques de l’àrea
d’ensenyament
. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases generals que han de regir la
creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o
interí del Consell Comarcal del Baix Ebre
. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació l'objecció formulada per Intervenció

. Donar compte de la resolució de Presidència d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2017

PUNT 4t. Informes de Presidència i dels senyors consellers de les actuacions
realitzades per compliment de la representació del Consell Comarcal del Baix Ebre
en els diferents òrgans i organismes d’altres administracions públiques.
1. La Presidenta informa que GIRA MUJERES, el projecte que promou ADEDE i impulsa
la FUNDACIÓ COCA-COLA per tal de fomentar l'emprenedoria i l'apoderament femení, es
presentarà ala Viver d’Empreses Camarles el proper 8 de maig
Informa també, juntament amb el conseller Sr. Monclús que a EBreTerra se celebrarà un
Congrés de Cinema els propers 3 i 4 de maig.
2. El conseller Sr. Felip Monclús informa que visitarà Córdoba i Jaén per conèixer
l’experiència de la Via Verda.

3. El conseller Sr. Joaquin del Pino informa que s’ha presentat el llibre “Relats d’una
batalla” i “Cultura popular i folklore: etnologia del Baix Ebre” als quals ha assistit en
representació del Consell Comarcal
No es produeixen més informes

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió, sent 12:30 hores
del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària accidental, estenc la
present acta i en dono fe. Certifico.

La secretària accidental,

Vist i plau
La Presidenta,

