ACTA 01/2016 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Sr. Daniel Andreu Falcó

Josep Codorniu Suñer

Consellers:
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon
Jose Emilio Bertomeu Río- Vicepresident tercer
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart.
Roig Montagut, Enric - Vicepresident cinquè
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè
Adell Moragrega, Enric
del Pino Homedes, Joaquin
Espinach Pegueroles, Lluís
Ferré Fandós, Alfredo
Forès Hernàndez, Teresa
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Gómez Comes, Joan Pere
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Zapater Alifonso, Elisabet
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el Sr. Joan Navarro Cabrera gerent i la interventora de fons,
Sra. Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 22 gener de 2016, a seu del Consell Comarcal, es
reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, els consellers que s’esmenten
amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan
col·legiat convocada per Resolució de Presidència de data 19 de gener de 2016, sota el
següent ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de 18 de desembre de 2015
2n. Donar compte de resolucions de Presidència.
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3r. Aprovació, si s’escau, de l’annex al conveni marc per a prestació dels serveis socials
bàsics, exercici 2016
4t. Aprovació, si s’escau, del conveni per a prestació del SIAD exercici 2016
5è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per
activitats d’interès comarcal, exercici 2016
6è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la relació de llocs de treball
7è. Aprovació, si s’escau, de l’oferta pública d’ocupació, exercici 2016
8è. Aprovació inicial, si s’escau, del primer expedient de modificació de crèdits del pressupost
de l’exercici 2016
9è. Proposta de grups polítics comarcals de suport a les mobilitzacions i accions contra el pla
hidrològic de la conca de l’Ebre i per la creació d’un front institucional per a la defensa del
territori
10è. Propostes d’urgència
11è. Torn de control, precs i preguntes
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,
es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre
de 2015
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24 membres presents, l’acta
13/2015 de la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2015.

PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidència.
NÚM. ASSUMPTE
AP46

AP47
AP48
AP49

Atorgar l’ajut a les sol·licituds que seguidament es detallen, atès que han presentat la
documentació requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre
Atorgar l’ajut a les sol·licituds que seguidament es detallen, atès que han presentat la
documentació requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Resolució sol·licituds del servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Resolució de sol·licituds del servei de teleasistència a través del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
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AP50 Resolució de sol·licituds del servei de transport adaptat a la Comarcal del Baix Ebre.
AP51 Resolució de sol·licituds del servei d’intervenció familiar a la Comarca Baix Ebre.
E1
Donar de baixa els ajuts individuals de menjador dels següents alumnes
Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs
E2
escolar 2015-2016 que seguidament es relacionen i els dies que s’especifiquen
Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l’entitat
I15
BBVA per un import de 600.000,00 €.
Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l’entitat
I16
BANKIA per un import de 300.000,00 €.
Aprovar l’aval a favor de Baix Ebre Innova, SL, per la concertació d’una operació de
I17
tresoreria per import de 90.000,00 euros, amb CaixaBank, SA
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
P128
Sra. Juana Mateu Figueres, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
P129 Sra. Helena Ferré Forcadell, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora
familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
P130 Sra. Helena Ferré Forcadell, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora
familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
P131
Sra. Joana Mateu Figueres, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
P132 Sra. Maria Angels Rotllant Sierra, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora
familiar
Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a
temps complet, la Sra. Laura Rius Fernandez com a tècnica directora per tal de
P133
desenvolupar el projecte “Treball a les 7 comarques. Baix Ebre Avant, període 20152016” d’acord amb la subvenció atorgada pel SOC-FSE
Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a
temps complet, la Sra. Roser Ginovart Blanch com a tècnica per tal de desenvolupar el
P134
projecte “Treball a les 7 comarques. Baix Ebre Avant, període 2015-2016” d’acord amb
la subvenció atorgada pel SOC-FSE
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, el
P135 Sr. Joan Pedrol Piñana, per tal de desenvolupar les tasques de conductor del vehicle
de transport adaptat
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra
o servei determinat, a jornada completa, els treballadors abans esmentats, per tal de
P136 dur a terme una part del pla d’execució d’experiència laboral del “Programa mixt
Treball i Formació RMI 2015” adreçat a persones aturades, d’acord amb la subvenció
atorgada pel SOC
Assignar als funcionaris i treballadors de la plantilla al servei d’aquest Consell
P137 Comarcal, les següents gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la
jornada normal de treball i no compensats en temps de descans
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra
o servei determinat, a temps complet, la Sra. Elvira Figueres Valldeperez, com a
P138
tècnica per tal de desenvolupar el programa “Fem Ocupació per a Joves” d’acord amb
la subvenció atorgada pel SOC
Contractar amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra
o servei determinat, a temps complet, la Sra. Imma Sol Tucho, per tal de desenvolupar
P139
el programa “Joves per l’ocupació”, convocatòria JPO-2015, d’acord amb la subvenció
concedida al Consell Comarcal Baix Ebre amb número d’expedient SOC001/15/00057
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Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
P140 Sra. Helena Ferré Forcadell, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora
familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
P141 Sra. Maria Angels Rotllant Sierra, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora
familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
P142 Sra. Joana Mateu Figueres, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora
familiar
Acceptar la petició de baixa voluntària presentada per la Sra. Anna Andreu Morera i,
consegüentment, donar per finalitzat amb efectes del dia 31 de desembre de 2015, el
P143
contracte de treball temporal, d’interinitat, a temps complet, subscrit amb aquesta
treballadora en data 3 de novembre de 2015
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra
P144 o servei determinat, a temps parcial, la Sra. Eva Francisca Llambrich Pallarés, per tal
de desenvolupar les tasques de tècnica compartida de Joventut
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la
P145 Sra. Lídia Lázaro Armela, per tal de desenvolupar les tasques d’educadora social de
l’EAIA del Consell Comarcal del Baix Ebre
Acceptar la petició de baixa voluntària presentada pel Sr. José Planas Sánchez i,
consegüentment, donar per finalitzat amb efectes del dia 29 de desembre de 2015, el
P146
contracte de treball temporal, per obra o servei determinat, a temps complet, subscrit
amb aquesta treballador en data 28 de desembre de 2015
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra
o servei determinat, a jornada completa, la Sra. Mercedes Cabezas Garcia per tal de
P147 dur a terme una part del pla d’execució d’experiència laboral del “Programa mixt
Treball i Formació RMI 2015” adreçat a persones aturades, d’acord amb la subvenció
atorgada pel SOC
Reconèixer una antiguitat consolidada de 3 anys i 3 mesos, consegüentment, 1 trienni
P01
retributiu, a la Sra. Ma Teresa Barberà Brull d’acord amb les prescripcions del Conveni
Col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre
Reconèixer una antiguitat consolidada de 3 anys, 8 mesos i 17 dies, consegüentment,
P02
1 trienni retributiu, a la Sra. Thais Casanova Bertomeu d’acord amb les prescripcions
del Conveni Col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre
Acceptar la petició d’excedència voluntària per interés particular sol·licitada per la Sra.
P03
Deborah McDonald, treballadora familiar de l’EBASP, a partir del dia 25 de gener de
2016
Autoritzar l’abocament de les aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram
S35
de l’activitat XAPA I PINTURA DELTEBRE, SL, situada al Pol. Ind. Les Molines, parc.
3.10 A de Deltebre, sempre que es compleixin les condicions establertes
S’autoritza l’abocament d’aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques,
sense tractar a la xarxa municipal de clavegueram de l’activitat ALAS ESTACIONES
S36
DE SERVICIO, S.L., situada al Pol. Ind. Pla de Solans, s/n, del Perelló, sempre que es
compleixin les condicions establertes
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PUNT 3è- Aprovació, si s’escau, de l’annex al conveni marc per a prestació dels serveis
socials bàsics, exercici 2016
El servei d'atenció social primària d’aquest Consell s’instrumenta mitjançant un conveni marc
signat amb cada un dels ajuntaments beneficiaris que s’actualitza anualment mitjançant
l’annex que estableix la seva aportació econòmica.
En aquesta línia de continuïtat i consolidació, s’ha procedit a estudiar la prestació del servei i
concretar les aportacions municipals en concordança amb l’atenció que reben, tant dels
treballadors socials com de l’educador social i s’ha ofert la possibilitat d’incrementar aquest
servei, la qual cosa s’ha acceptat per algun dels municipis de la comarca.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment
la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el cost que correspon a cada ajuntament de la comarca del Baix Ebre
integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària comarcal per a la prestació del
servei d’atenció primària durant l’any 2016, i que es concreta en :
CÀLCULS APORTACIONS MUNICIPIS UBASP 2016
Hores anuals prestació servei
MUNICIPI
L'Aldea
Aldover
Alfara de Carles
Ametlla de Mar
L'Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

Treballador social
1.560,00
390,00
104,00
3.900,00
1.170,00
390,00
1.560,00
5.070,00
286,00
1.170,00
2.730,00
390,00
390,00
19.110,00

Educador social
884,00
156,00
42,00
1.092,00
780,00
60,00
390,00
1.950,00
48,00
520,00
1.092,00
90,00
201,00
7.305,00

IMPORT NOUS
CONVENIS
20.119,53
4.494,79
1.201,90
41.095,22
16.052,82
3.704,50
16.052,82
57.790,15
2.749,56
13.912,44
31.463,52
3.951,46
4.865,24
217.453,95

Segon. – Aprovar el model de l'annex al conveni marc per a la prestació del servei social
d'atenció primària que diu:
ANNEX PER A 2016 AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA COMARCA DEL BAIX EBRE
Atès que la clàusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcal del Baix
Ebre, preveu que aquest ajuntament aportarà una quantitat per a la prestació del servei i que aquesta
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xifra serà fixada anualment mitjançant un annex al conveni, l'Ajuntament de .............. accepta aportar la
quantitat de ....... € per a la seva prestació durant l'any 2016.
Igualment, i d'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula del conveni marc, l'Ajuntament de .........
accepta fer efectiva aquesta quantitat abans del dia 30 de juny de 2016.
Si arriba aquesta data i no s’ha fet efectiu el pagament, l’Ajuntament de ...... autoritza la compensació
del deute amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament del procés i del concepte al qual s’imputa i la
posterior comunicació, de la compensació produïda.
Totes les comunicacions derivades del compliment d’aquest annex es faran per escrit.

Tercer.- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que han
signat el conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció primària, per tal que, en el
termini d'un mes, procedeixin a la seva signatura o a la denúncia del conveni.
PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, del conveni per a prestació del SIAD exercici 2016
Els ajuntaments de la comarca van manifestar a aquest Consell Comarcal la seva voluntat de
donar el seu suport a la creació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el seu
compromís a realitzar la seva aportació econòmica anual per al manteniment del servei,
d’acord amb l’estudi de costos que es va presentar en la sessió del Consell d’Alcaldes.
Amb data 16 de març de 2012, el Ple del Consell va aprovar el conveni a signar amb els
ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que havien manifestat la seva voluntat de donar
continuïtat al SIAD i aportar la quantitat econòmica que els hi correspon per la seva utilització.
Un cop exhaurida la vigència del conveni de l’exercici 2015 procedeix la signatura del conveni
per regular les actuacions de l’exercici 2016.
D’altra banda, s’ha procedit a la liquidació dels costos que ha comportat la prestació del
servei durant l’exercici 2015, d’acord amb la prestació dels professionals i l’aportació del
Departament de Benestar i Família, El resultat ha estat que s’ha assolit la previsió inicial de
despesa per la qual cosa l’aportació realitzada pels ajuntaments ha estat suficient.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment
la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que
han manifestat la seva voluntat de donar continuïtat al SIAD i aportar la quantitat econòmica
que els hi correspon per la seva utilització, amb el següent text:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE __ I EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES
DONES
Tortosa, _____ de __________ de 2016
REUNITS
D’una banda, el Sr. Daniel Andreu Falcó, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
6

De l’altra, el/la Sr./Sra __________, alcalde-president / alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de
___________
Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua per a aquest acte i
MANIFESTEN
I- La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, s’emmarca
en les previsions de l'Estatut de Catalunya que dóna un tractament molt sensible a les dones i
aborda d'una manera específica els drets de les dones davant la violència masclista. Així, l'article
19 de l’Estatut determina, com a drets de les dones, el lliure desenvolupament de la personalitat i
la capacitat personal, i viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació,
maltractaments i tot tipus de discriminació, i més endavant, l'article 41.3 estableix com un dels
principis rectors de les polítiques públiques el deure de garantir que s'afrontin de manera integral
totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori i, així
mateix, estableix el deure de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits
cultural, històric, social i econòmic i el de promoure la participació dels grups i les associacions de
dones en l'elaboració i l'avaluació de les esmentades polítiques. A més, l'article 153 de l’Estatut
aborda les polítiques de gènere disposant que correspon a la Generalitat la competència exclusiva
de la regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere
i per a detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos propis destinats a
aconseguir una protecció integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència.
En aquest marc d’actuacions ambdues parts
ACORDEN
Primer- Aquest conveni té per objecte establir la relació entre l’Ajuntament de ___________i el
Consell Comarcal del Baix per la prestació itinerant del Servei d’Informació i Atenció a les Dones –
SIADSegon- El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través dels professionals destinats al SIAD durà a
terme les següents accions:
1. Informar les dones sobre l’exercici dels seus drets.
2. Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu
interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
3. Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència masclista.
4. Coordinar la seva actuació – i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari –
amb el Centre d’ Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis específics dels ens
locals per a l’abordatge de la violència masclista. També amb el serveis socials i altres recursos,
públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries
(laborals, familiars, econòmiques, etc.)
5. Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení en la realització d’accions que visualitzin
les aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i visualitzant les seves
aportacions per així millorar la seva capacitat d’incidència pública.
6. Realitzar actuacions grupals.
7. Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de
dones.
8. Oferir un espai de relació de les dones
Tercer- El Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la prestació d’aquest servei, disposarà de:
- una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació social i
comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats
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per poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida d’usuàries, informació,
orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei.
- Servei d’ Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que
requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres
serveis. Aquest servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb
coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere.
- Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de
contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis. Aquest
servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb formació específica
en l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, detecció de situacions de violència masclista
i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les
usuàries que es trobin en aquestes situacions.
Quart- El Consell Comarcal del Baix Ebre disposarà l’espai físic on s’ha de prestar el Servei
d’informació i atenció a les dones en un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe
per a les dones usuàries amb un o més espais privats per tal de garantir la confidencialitat en
l’atenció de les dones usuàries.
Cinquè- Atès el caràcter itinerant del servei, les dones usuàries poden utilitzar les instal·lacions
ubicades al Consell Comarcal del Baix Ebre o adreçar-se bé a l’Ajuntament en l’horari i freqüència
establert per les professionals, per la qual cosa l’Ajuntament de ________________ haurà de
disposar d’un espai apropiat per atendre les usuàries del servei garantint, en la mesura que sigui
possible, la confidencialitat.
Sisè- L’Ajuntament de ___________aportarà la quantitat de ______€ per pla prestació del servei
durant l’any 2016. No obstant això, la durada del servei pot veure’s afectada per la manca de
finançament suficient per mantenir el servei fins aquesta data. El pagament s’efectuarà abans del
dia 14 d’octubre de 2016 i podrà fer-se efectiu mitjançant compensació econòmica de deutes entre
el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament per a la qual cosa ambdues parts manifestaran el
seu consentiment.
Setè- La vigència d’aquest conveni s’estableix fins el dia 31 de desembre de 2016.
Vuitè- Són causes d’extinció d’aquest conveni:
- La finalització del termini de vigència. L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.
- L’ incompliment de les disposicions legals d’aplicació.
- El mutu acord de les parts.
Novè- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni
seran resoltes per acord de les part. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present encàrrec per duplicat i en el lloc i la
data expressats a l'encapçalament.

Segon- Aprovar la següent distribució de costos del SIAD per a l’exercici 2016:
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DISTRIBUCIÓ COSTOS SIAD 2016
Habitants a
1-1-15

Aportació
2016

l’Aldea'
Aldover
Alfara de Carles
l’Ametlla de Mar'
l’Ampolla'
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta

4.245
918
378
7.183
3.473
717
3.476
11.676
582
2.925
8.234
868
1.209

1.597,96
345,57
142,29
2.703,92
1.307,35
269,90
1.308,48
4.395,24
219,08
1.101,07
3.099,55
326,74
455,11

TOTAL

45.884

17.272,28

Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca per tal que, en el termini dels
10 dies següents a la data de la notificació manifestin qualsevol al·legació al text del conveni
o a les seves aportacions. La signatura del conveni comportarà l’acceptació de les seves
condicions.

PUNT 5è- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament
d’ajuts per activitats d’interès comarcal, exercici 2016
El Consell Comarcal del Baix Ebre, històricament, ha estat al costat del teixit associatiu
comarcal atorgant ajuts i col·laborant amb les accions desenvolupades per les entitats que
han contribuït al desenvolupament cultural, esportiu i social de la comarca.
La situació econòmica pròpia i del context actual no han permès aquesta col·laboració en
exercicis anteriors però, en aquests moment, tot i la dificultat actual, s’ha considerat necessari
reemprendre una acció que contribueix a fomentar els lligams entre les administracions i la
societat.
Aquesta voluntat s’ha fet palesa en el nou Programa d’Actuació Comarcal que en la fitxa 41,
anomenada “Foment d’activitats d’associacions i entitats” que descriu l’activitat d’atorgar
subvencions i ajuts a associacions i entitats de la comarca que per la seva activitat donin
valor afegit al foment de la cohesió social de la comarca, amb l’objectiu d’incentivar aquestes
accions.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Governació, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
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Primer- Aprovar inicialment bases específiques per l'atorgament de subvencions adreçades
a l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any
2016, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases generals
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat
d'acord exprés, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals

BASES ESPECÍFIQUES PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A L’IMPULS DE
PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC I/O D’UTILITAT SOCIAL D’ÀMBIT COMARCAL
. CONVOCATÒRIA EXERCICI 2016
1. OBJECTE
L'objecte d'aquestes Bases específiques és, dins dels límits establerts en el pressupost del Consell
Comarcal per al 2016, l'atorgament de subvencions per la realització actuacions o projectes
d'interès públic i/o social.
Es consideren subvencions, als efectes d’aquestes Bases, qualsevol disposició dinerària del
Consell Comarcal del Baix Ebre a favor dels beneficiaris, sigui quina sigui la denominació que es
doni a l’acte o negoci jurídic del qual es deriven, que compleixi els requisits següents:
• que el lliurament es faci sense contraprestació directa del beneficiari
• que el lliurament tingui con a finalitat, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat,
l’adopció d’un comportament singular o la concurrència d’una situació, amb l’obligació del beneficiari
de complir les obligacions materials i formals que s’hagin establert; i
• que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una
activitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública d’interès per a la comarca del
Baix Ebre
De conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, l’activitat del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la gestió d’aquestes subvencions
s’exerceix d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat,
no discriminació, eficàcia i eficiència, i amb adequació a la legalitat pressupostària
2. FINALITAT
Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes o activitats d'interès públic i/o social que
tinguin per finalitat la concurrència realització d’un o diversos dels següents objectius:





Millorar la cohesió social entre els ciutadans de la comarca.
Fomentar valors socials, educatius, culturals, esportius, lingüístics i de diversitat, i integració, així
com noves formes de participació.
Possibilitar el creixement cultural i esportiu en quantitat i en qualitat de la comarca.
Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
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Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la comarca.
Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
Promoure la igualtat, en els diversos àmbits i sentits.
Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i de les seves famílies.
Fomentar la integració i la normalització de les persones amb discapacitat, dependència i/o mobilitat
limitada.
Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans, entre d’altres col·lectius més vulnerables.
Ampliar l'oferta formativa de la comarca fent possible una formació continuada.
Promoure l'educació i la formació de qualitat com una eina per al progrés personal.
Impulsar i promoure la participació de la ciutadania a la cultura i als elements que ens caracteritzen
com a país.
Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les
seves expectatives.
Difondre, impulsar i promocionar el coneixement o la imatge del territori.
3. BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris de la subvenció regulada en aquestes bases:






les entitats locals de la comarca del Baix Ebre
les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre
les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o
qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense personalitat jurídica, puguin
portar a terme els projectes
els particulars, individualment o agrupats
Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques , públiques o privades sense
personalitat , s'han de fer constar expressament , tant en la sol·licitud com en la resolució de
concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import
de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris . En
qualsevol cas , haurà de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders
suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.
4. CONDICIONS GENERALS
Les subvencions que s’atorguin per part del Consell Comarcal del Baix Ebre quedaran sotmeses als
condicionants següents:







La subvenció no podrà excedir el 100% del cost de l'activitat a què s'apliqui. I en cap cas podrà
superar el total de les subvencions atorgades el total del cost de l’acció subvencionada, adequantse per tant l’import a la limitació establerta
La subvenció no es podrà invocar com a precedent.
Les subvencions poden ser dineràries, en espècie o mixtes, d’acord amb l’article 3 del Reglament
de la Llei General de Subvencions.
Es pot presentar un màxim d'un projecte o activitat per destinatari durant l’any 2016 d’acord amb
aquestes bases de convocatòria.
Les activitats o projectes a subvencionar hauran de tenir lloc durant l’any 2016.
5. EL RÈGIM DE LA CONCESSIÓ
La concessió s’efectuarà mitjançant un règim de concurrència competitiva entre totes les sol·licituds
que s’hagin presentat de forma prèvia a la resolució ordinària periòdica que tindrà lloc en els
següents períodes:
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Sol·licituds presentades abans de

Data límit de resolució

31 de març de 2016

30 d’abril de 2016

30 de juny de 2016

31 de juliol de 2016

31 d’octubre de 2016

30 de novembre de 2016

La darrera resolució de concessió d’ajuts tindrà lloc, com a màxim, amb data 30 de novembre de
2016. A partir d’aquesta data no s’atorgaran ajuts.
6. DESPESES SUBVENCIONABLES
Són subvencionables les despeses directes derivades del projecte o activitat subvencionat.
Les despeses directes per ser subvencionables hauran de:




Ser necessàries per a l’execució del projecte o activitat.
Estar previstes en el pressupost d’execució del projecte o activitat.
Estar vinculades clarament al projecte o activitat.
La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà en cap cas sobrepassarà l'import sol·licitat.
7. DESPESES NO SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables han d’estar relacionades directament amb el projecte o activitat
subvencionar. En tot cas no es consideren despeses subvencionable







Les despeses bancàries.
Àpats, refrigeris i despeses musicals de protocol.
Inversió i funcionament ordinari de l’entitat sol·licitant (llum, aigua, telèfon, lloguer seu social...)
Depeses no relacionades directament al projecte o l’activitat.
Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del
projecte.
Despeses previstes com no subvencionable en la normativa vigent reguladora de les subvencions.

8. REQUISITS
Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases,
els destinataris previstos a la base 3a. que tramitin la corresponent sol·licitud i que compleixin les
condicions i els requisits següents:





Que els projectes o activitats es realitzin en l’àmbit territorial de la Comarca del Baix Ebre, o fora
d'aquesta en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la comarca.
Que els projectes o activitats que realitzin siguin sense afany de lucre. Si el projecte és previst que
obtingui ingressos caldrà fer-ho constar en la sol·licitud i concretar-ho en la justificació per tal que, si
s’escau, es produeixi rectificació de l’ajut atorgat.
Que no hagin obtingut cap altre ajut o subvenció al Consell Comarcal durant el mateix exercici. No
s’entén per ajut o subvenció, els premis que hagin pogut rebre de qualsevol de les convocatòries de
premis que regula el Consell Comarcal del Baix Ebre.
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Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori
9. ELS MODELS NORMALITZATS I BASES REGULADORES
Els models normalitzats i les bases d’aquesta convocatòria es poden demanar a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) del Consell Comarcal personalment, en horari de 9h a 14h, o bé es podran
descarregar des de la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat).
10. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
La sol·licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent:












Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent:
La representació legal del sol·licitant.
Les sol·licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte.
Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal.
Fotocòpia del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) del destinatari.
Fitxa tècnica del projecte pel qual es demana la subvenció.
Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció.
Declaració del/de la Secretari/ària o representant legal conforme la persona física no està inclosa en
cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions
Declaració del/de la Secretari/ària o legal representant del destinatari del compliment de les
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, tret que no estigui obligada a tributar a Hisenda ni a
cotitzar a la Seguretat Social.
Sol·licitud de transferència bancària. Aquesta no serà necessària quan el destinatari ja tingui
domiciliat l’ingrés d’altres subvencions
La presentació dels documents detallats serà condició necessària per a la tramitació de la
sol·licitud.
11. LLOC DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds amb la documentació referida s’hauran de presentar al Registre General del Consell
Comarcal del Baix Ebre (Carrer Barcelona, 152 -43500 Tortosa), Oficina d’Atenció al Ciutadà, de
dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h).
També es podran presentar en qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
12. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de les sol·licituds s’obrirà l’endemà de la publicació de les bases al Butlletí
Oficial de la Província i finalitzarà el 31 d’octubre de 2016.
El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre de
presentació de les sol·licitud, amb tota la documentació complerta i correcta, en el Registre del
Consell Comarcal i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada. En cas que la partida
pressupostària hagi quedat esgotada de forma prèvia al termini màxim de presentació de
sol·licituds, s’entendrà que la convocatòria ha quedat tancada i així es farà constar a la pàgina web
del Consell Comarcal i en el moment de presentació de sol·licituds.
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13. PROCEDIMENT
El procediment ordinari i habitual de concessió de subvencions es tramita en règim de concurrència
competitiva, mitjançant el qual la concessió de les subvencions es fa per comparació de la
sol·licituds presentades, en un tres períodes de selecció al llarg d’un únic exercici pressupostari
d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria.
13.1 Iniciació
El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia amb l’aprovació de la convocatòria per
part del Ple del Consell Comarcal i la posterior publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província.
13.2 Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds dels interessats, d’acord amb els models normalitzats que s’estableixin, s’han de
presentar en la forma, el temps i amb la documentació que determinen aquestes bases.
Per a poder tramitar les sol·licituds presentades, aquestes han de reunir els següents requisits
mínims i imprescindibles:
a) Sol·licitant (persona física o persona jurídica i qui la representa), amb les degudes dades
d’identificació
b) Activitat per a la qual sol·licita la subvenció
c) Import de la subvenció sol·licitada o cost estimat de l’activitat a partir del qual determinar, d’acord
amb les bases, l’import de la subvenció.
Sense aquests requisits, les sol·licituds es tenen per no presentades, sense possibilitat d’esmena, i
no es tramiten.
2. La documentació a presentar ha de ser original o fotocòpies degudament diligenciades, pel
secretari o secretària de la corporació en el cas que el sol·licitant sigui un ens local o per la
secretaria del Consell Comarcal del baix Ebre prèvia presentació dels originals.
3. L’esmena de defectes o l’aportació de documentació requerida de les sol·licituds s’ha de
realitzar, previ requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des
de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la
documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució
de la Comissió de Govern
13.3 Instrucció
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la unitat administrativa
de l’àrea de Governació i d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.
2. L’avaluació de les sol·licituds es durà a terme per un òrgan col·legiat integrat per un
representants de les àrees instructores de les subvencions, un dels quals actua com a secretari de
l’òrgan, i un representant de Secretaria.
3. L’òrgan d’avaluació emetrà un informe-proposta de resolució, degudament motivat, amb indicació
del sol·licitant o sol·licitants per als qual es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, així
com la puntuació dels criteris de valoració que s’han utilitzat, i també les sol·licituds que proposa
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desestimar i els motius, les sol·licituds que no s’admeten a tràmit i les circumstàncies determinants i
les sol·licituds de les quals se’n declara el desistiment i el motiu d’aquest.
13.4 Resolució
L’òrgan de resolució de les subvencions és la Comissió de Govern
L’òrgan d’avaluació eleva proposta de resolució a la Comissió de Govern per a la resolució del
procediment, de manera motivada, acreditant degudament els seus fonaments i contenint de
manera expressa el sol·licitant o sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, així com la
desestimació de la resta de sol·licituds i els motius específics que motiven aquesta desestimació i
també la declaració de desistiment de les sol·licituds no esmenades i les sol·licituds no admeses a
tràmit.
L’acord de concessió comporta el compromís de la despesa corresponent.
La resolució s’ha de notificar als beneficiaris en el termini màxim de 10 dies des de la data
d’adopció de l’acord, així com també als sol·licitants les peticions dels quals resultin desestimades o
de les quals se n’hagi declarat el desistiment o bé no s’hagin admès a tràmit.
Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
comptat a partir del dia següent al de la notificació o al de la publicació a la seu electrònica de la
resolució de la seva concessió.
Termini per a resoldre i silenci administratiu
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió de subvencions
és de 6 mesos, llevat que una norma de rang legal estableixi un termini superior o que estigui
previst en la normativa de la Unió Europea. Aquest termini es computa a partir de la publicació de la
convocatòria corresponent sens perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior.
La manca de resolució en aquest termini màxim té efectes desestimatoris de les sol·licituds, però no
eximeix el Consell Comarcal del Baix Ebre de resoldre de manera expressa el procediment.
14. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de la
dotació reservada a càrrec de la partida pressupostària 2016-925-48900, aprovada al pressupost
del Consell Comarcal pel exercici 2016.
15. CRITERIS DE VALORACIÓ
15.1.-Criteris de valoració per a projectes o activitats
Els projectes i activitats es seleccionaran segons els criteris següents, sobre una puntuació màxima
de 100 punts i mínima de 20 punts:
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Punts
màxims
15

Criteris de valoració
Criteri de qualitat: Es valorarà el nivell d’excel·lència del projecte/activitat presentat.
Criteri de demanda potencial: Es valorarà positivament que es tracti de
projectes/activitats amb dèficit d'actuacions anàlogues a la comarca en relació a
l'existència d'una demanda potencial.
Criteri d’innovació: Es valorarà positivament l’originalitat i el caràcter innovador del
projecte/activitat.
Criteri d’utilitat pública: Nombre de participants a qui va dirigida l’activitat o el projecte.
Es considerarà positiu que el projecte/activitat arribi al nombre màxim possible de
persones o col·lectius.
Criteri de foment de valors culturals, esportius, socials, educatius... Es valorarà
aquell projecte/activitat que promogui la pervivència i promoció d’elements característics
de la comunitat
Criteri d’incidència a la comarca: Es valorarà positivament l’interès general del
projecte/activitat i la seva incidència en la comarca.
Criteri de cohesió; Es valorarà la finalitat social del projecte/activitat o la seva
concreció cap a col·lectius que precisin una atenció concreta i/o que siguin vulnerables

15
15
10

15
15
15

Aquest valor es podrà veure modificat d’acord amb un criteri de valoració específica corresponent a
l’àmbit territorial del projecte multiplicant els punts obtinguts de a valoració general pel factor de
multiplicació resultants de la taula següent:
Àmbit territorial del projecte

Factor de
multiplicació

Local

1,0

Comarcal (Baix Ebre)

1,2

Territorial (Terres de l’Ebre)

1,3

Supraterritorial

1,5

16.2.-Càlcul de l’import
L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats es farà multiplicant el nombre de punts per
un import màxim de 12€ per punt i sense sobrepassar el cost previst de l’activitat.
17. PAGAMENT
El pagament de la subvenció resta condicionat a l’acceptació de la subvenció pels beneficiaris que
s’efectuarà per la totalitat de l’import, amb un mínim de 30 dies, després d’efectuada la justificació
correcta i complerta del projecte o activitat d’acord amb les presents bases reguladores.
18. TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ

Caldrà lliurar al Consell Comarcal la documentació justificativa de les despeses subvencionades,
així com, la memòria detallada de l'activitat o projecte
El termini màxim per lliurar la justificació de l’activitat i la despesa efectuada serà:
- Si l’activitat subvencionada s’ha desenvolupat prèviament a l’atorgament de l’ajut: dins dels dos
mesos, a comptar de la data de recepció de la notificació d’atorgament de l’ajut
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- Si l’activitat subvencionada s’ha desenvolupat posteriorment a l’atorgament de l’ajut: dins dels dos
mesos, a comptar de la data de finalització de l’execució del projecte
Si la realització de l’activitat i la despesa efectuada no es realitza en el termini esmentat, es
considerarà que el beneficiari renuncia a l’ajut atorgat, sense cap tràmit de reclamació ni recordatori
i es procedirà al tancament de l’expedient.
19. DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ
Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures (o
còpies confrontades), amb els requisits legals que estableix la normativa vigent i els documents
acreditatius que s'ha efectuat la despesa.
Caldrà adjuntar a les esmentades factures una relació ordenada i numerada d'aquestes.
Juntament amb els justificants de les despeses es lliurarà un informe o memòria, formulant-la amb
l’ajuda els impresos normalitzats si s’escau, de com s'ha desenvolupat el programa subvencionat,
signat per la persona física o pel representant legal del destinatari i que haurà de contenir:






Explicació de l'execució del projecte/activitat
Objectius assolits
Avaluació general
Justificació de la despesa
Còpia dels diferents formats de totes les edicions impreses i/o enllaç a les edicions digitals on ha de
constar la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb el corresponent logotip normalitzat
i/o altres elements que acreditin la col·laboració, si s’escau. La no justificació de la col·laboració del
Consells Comarcal en les diferents edicions relacionades amb el projecte o activitat, podrà fer
decaure l’ajut o subvenció atorgat.
L’import a justificar serà del 100% de l’import que s'hagi atorgat com a subvenció.
Si la documentació de justificació presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà al beneficiari,
per escrit, per què faci les rectificacions oportunes en el termini improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que rebi el citat escrit. En el supòsit que no s’esmenin les deficiències dins del
termini referit procedirà el reintegrament de l’import de la subvenció i interessos de demora, si
s’escau, per part del beneficiari o bé, si es considera escaient, es podrà acordar que l’import
subvencionat sigui considerat una bestreta per a futurs ajuts o subvencions.
Tota la documentació ha de ser presentada al Registre General del Consell Comarcal.
20. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS, AJUTS I RECURSOS AMB LA MATEIXA
FINALITAT
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
ens públics i/o privats però, no serà compatible amb altres subvencions atorgades pel mateix
Consell Comarcal en la mateixa anualitat.
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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21. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions, a més de les especificades en les presents
bases:












Cal que la persona jurídica o física beneficiària accepti la subvenció amb la finalitat de complir les
condicions fixades per aprovar-la.
Fer l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
Fer constar la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre en totes les edicions impreses i/o
digitals que donin suport, difusió i complementin l’activitat o projecte subvencionat.
Acceptar i complir la normativa aprovada pel Consell Comarcal i la resta de la normativa aplicable
Comunicar al Consell Comarcal qualsevol alteració significativa que es produeixi després de
l'atorgament i durant el període d'execució del projecte (presentant la deguda reformulació del
projecte i/o reintegrant els fons rebuts en el cas de la suspensió de l'activitat i/o, en el cas que sigui
necessària, la renúncia corresponent).
Justificar l'activitat realitzada i l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la
subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que s’estableixin per part del
Consell Comarcal del Baix Ebre, així com, si s’escau, per part dels òrgans de control competents,
tant nacionals com comunitaris i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
Conservar els documents justificatius d’aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.
Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents
auditats, en conformitat amb la legislació mercantil o sectorial aplicable al beneficiari en cada cas.
Les persones jurídiques o físiques beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les
responsabilitats i al règim sancionador que estableix la normativa.
El Consell Comarcal i les entitats municipals que participin en la convocatòria quedaran exempts de
les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions
a què quedin obligats les persones jurídiques o físiques beneficiàries.
El/la beneficiari/ària no podrà alterar en cap cas el destí de les subvencions concedides.
22. REINTEGRAMENT
L'incompliment de les obligacions per part del beneficiaris dóna lloc al reintegrament de la
subvenció concedida.
Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris, de la totalitat o part de les quantitats
percebudes i l’exigència de l’interès de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins
a la data que s’acordi la procedència del reintegrament.
Aquest reintegrament pot ser realitzar voluntàriament pel beneficiari, sense requeriment previ.
23. OBLIGATS AL REINTEGRAMENT
En el cas de que es tracti de les persones jurídiques previstes en la base tercera del present text
respondran solidàriament els membres que gaudeixin de la condició de beneficiaris, membres o
socis.
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Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les persones
jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions incomplertes, adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas,
els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

24. INFRACCIONS I SANCIONS
Respecte les infraccions i sancions serà aplicable allò previst en el Títol IV de la Llei General de
Subvencions i el Títol IV del reglament que la desenvolupa.

25. RÈGIM JURÍDIC
En tot allò no previst en aquestes bases resultaran amb el què preveuen les Bases d'execució del
Pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre exercici 2015, aprovat en la sessió del Ple del
Consell Comarcal del Baix Ebre de data 28 de desembre de 2012 i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de la llei general de subvencions.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El lliurament de trofeus es considerarà subvenció en espècie.
Els destinataris descrits a l’apartat 3 d’aquesta bases, podran sol·licitar trofeus editats pel Consell
Comarcal del Baix Ebre per tal de ser lliurats en les seves activitats.
Per tal d’obtenir aquests trofeus caldrà presentar la sol·licitud acord amb el model annex a aquestes
bases.
Per la impugnació d’aquestes bases generals es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a partir de la de la data de publicació íntegra.

PUNT 6è- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la relació de llocs de treball
El Ple d’aquest Consell Comarcal, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2015, va
aprovar el pressupost comarcal per a l’exercici 2016, juntament con la Plantilla de Personal.
Considerant que és necessari incorporar les noves places ala relació de llocs de treball, es
procedeix a la seva inclusió i a reflectir els darrers acords d’amortització.
Considerant que en l’Informe d’Intervenció de data 15 de gener de 2016 queda acreditat que
en el Pressupost comarcal vigent existeix consignació suficient i adequada per atendre les
obligacions econòmiques que se’n deriven de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Governació, i amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup d’ERC, dels 9
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membres presents del grup comarcal de CIU, dels 5 membres presents del grup comarcal de
PSC i del conseller comarcal del PP, i amb l’abstenció del conseller comarcal del grup
d’Entesa, El Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball d'aquest Consell
Comarcal, amb el text que figura en l'expedient.
Segon. Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils a
comptar de l' endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant del Ple. La relació es considerarà definitivament aprovada la modificació
si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions ; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació, la Relació de Llocs de Treball es
publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i es remetrà una
còpia de la mateixa a l'Administració de l' Estat i a l'òrgan competent de la comunitat
autònoma.
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, de l’oferta pública d’ocupació, exercici 2016
El Sr. Jordan, en nom del grup comarcal d’Entesa, diu que hagués estat millor poder
convocar totes les places per concurs oposició per fer més palesa la transparència del consell
en aquests temes, afegeix que no dubta de la professionalitat del personal que ocupa
acutalment aquests llocs, i per això anuncia que s’abastindrà en la votació.
Un cop finalitzada la intervenció del Sr. Jordan, el Ple del Consell adopta els següents acords:
El Ple d’aquest Consell Comarcal, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2015, va
aprovar el pressupost comarcal per a l’exercici 2016, juntament con la Plantilla de Personal.
Considerant que en la Plantilla i en la relació de llocs de treball corresponent figuren vacants i
dotades pressupostàriament diverses places. Per al bon funcionament dels serveis comarcal,
la cobertura de les places se considera necessària en el present exercici però amb previsió
que pugui allargar-se fins a 3 anys
Considerant l’informe emes por la Secretaria d’aquesta Corporació, i vist el que disposen els
articles 56 i següents del Decret 214/1990, pel que s’aprova el Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Governació, i amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup d’ERC, dels 9
membres presents del grup comarcal de CIU, dels 5 membres presents del grup comarcal de
PSC i del conseller comarcal del PP, i amb l’abstenció del conseller comarcal del grup
d’Entesa, El Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Procedir a l’aprovació de la Oferta Pública d’Ocupació del Consell Comarcal del Baix
Ebre per a l’any 2016 que preveu els següents llocs de treball:
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PERSONAL FUNCIONARI

Escala de Administració General:

DENOMINACIÓ
DEL LLOC

GRUP

SUBGRUP

Tècnic
d’intervenció

A

A2

Tècnic de
tresoreria i
recursos
humans

A

A2

Auxiliar
Serveis
Socials

C

C2

CLASSIFICACIÓ

Administració
general
Subescala
Tècnica
Administració
general
Subescala
Tècnica
Administració
general
Subescala
Auxiliar

NÚM
VACANTS

NÚM
VACANTS
Promoció
Interna

SISTEMA
DE
SELECCIÓ

TERMINI
CONVOCATÒRIA

01

01

concurs

3 anys

01

01

concurs

3 anys

01

00

Concurs
Oposició
lliure

3 anys

PERSONAL LABORAL
CATEGORÍA
LABORAL

Tècnica
Superior
Tècnica
Superior
Tècnica
Mitja
Auxiliar

Tècnica
Mitja
De serveis
De serveis
De serveis

DENOMINACIÓ
DEL LLOC

NIVELL DE
TITULACIÓ

Nº
DE
VACANTS

Nº DE
VACANTS
Promoció
Interna

SISTEMA
DE
SELECCIÓ

TERMINI
CONVOCATÒRIA

Psicòleg ICIF

Llicenciatura

01

00

Concurs
Oposició

3 anys

Pedagog ICIF

Llicenciatura

01

00

Concurs

3 anys

Treballador Social
ICIF

Diplomatura

02

00

Concurs

3 anys

Graduat
escolar / ESO

01

00

Concurs
Oposició

3 anys

Educador social
UBASP

Diplomatura

02

00

Concurs
Oposició

3 anys

Conductor
transport adaptat
Acompanyant
transport adaptat

Graduat
escolar / ESO
Graduat
escolar / ESO

03

00

02

00

Treballador/a
familiar

Graduat
escolar / ESO

04

00

Auxiliar
administratiu ICIF

Concurs
Oposició
Concurs
Oposició
Concurs
Oposició

3 anys
3 anys
3 anys

Segon. Publicar l’acord d’aprovació de l’oferta en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el
en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. I remetre’l a l'Administració General de l'
Estat als efectes de la seva publicació coordinada amb la resta d'ofertes d'ocupació en el
Butlletí Oficial de l' Estat.
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Tercer. Remetre còpia de l’acord a la Direcció General de l'Administració Local de
Catalunya
PUNT 8è- Aprovació inicial, si s’escau, del primer expedient de modificació de
crèdits del pressupost de l’exercici 2016
Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a les
que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i atès que es disposa de romanent de tresoreria, per tot això, per la Presidència
es proposà la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria.
Considerant que amb data 12 de gener de 2016, la Secretaria va emetre un informe sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 13 de gener de 2016 va ser emès l’informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 14 de gener de 2016 la
Intervenció informà la proposta de la Presidència.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 del
pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria i majors ingressos d’acord amb el següent resum per capítols:
Suplement de crèdit
Aplicació
Pressupostària
2016-920-12006
2016-912-10000
2016-150-13000
2016-171-13000
2016-231-13000
2016-337-13000
2016-432-13000
2016-491-13000
2016-493-13000
2016-920-11000
2016-920-13000
2016-231-13001
2016-326-13000
2016-231-13003
2016-231-13010

Descripció
Personal funcionari. Paga extraordinària 2012
Alts càrrecs. Retrib. Bàsiques i altres
Personal fix Borsa Habitatge
Personal àrea territori
Personal fix serveis socials UBASP
Personal fix joventut
Personal laboral fix turisme
Personal fix SAI
Personal fix consum
Retribucions personal eventual
Personal fix admció. gral.
Personal fix serveis socials SAD
Personal fix ensenyament
Personal fix serveis socials transport
Personal fix EAIA

Euros
12.648,90
2.281,30
621,72
762,80
13.694,31
950,35
784,46
864,87
559,48
1.654,64
1.132,93
5.155,04
719,72
1.975,04
4.393,91
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2016-231-13100
2016-231-13101
2016-332-13100
2016-231-13110
2016-231-13105
2016-231-13006

Personal temporal serveis socials
Personal temporal serveis socials SAD
Personal temporal Arxiu Històric
Personal temporal EAIA
Personal temporal SIFE
Personal fix ICIF
TOTAL DESPESA

519,11
4.401,32
554,43
795,42
2.273,86
5.096,99
61.840,60

Altes en conceptes d’ingressos
Concepte
2016-87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL INGRESSOS

Euros
61.840,60
61.840,60

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
PUNT 9è- Proposta de grups polítics de CiU, ERC, PSC i Entesa de suport a les
mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la conca de l’Ebre i per la creació
d’un front institucional per a la defensa del territori
El Sr. Segarra en nom del grup comarcal del PP, anuncia que s’abstindrà perquè esta
d’acord amb les paraules del Sr. Franquet de fa uns 15 o 20 anys que d’aigua no n’hi ha
prou i no se’n pot donar.
A continuació intervé en nom del Grup d’Entesa el Sr. Jordan, manifesta el seu suport a
aquesta moció contra el pla hidrològic, realitzat pel govern del PP en els seus últims dies al
govern, un pla hidrològic que condemnà a les nostres terres, el nostre riu i el nostre delta.
Un pla hidrològic que han rebutjat diverses comunitats autònomes, i què preveu una gran
quantitat de regadius per tota la conca del riu Ebre, així que serà un problema dintre i fora
de Catalunya. Així doncs dona suport a aquesta moció així com a totes les mobilitzacions
que se duran a terme els propers dies.
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, exposa que el pla
de la conca de l'Ebre va superar el seu últim tràmit el passat 8 de gener de 2016 al ser
aprovat per un Consell de Ministres en funcions, El document estableix per al tram final del
riu 3.009 hm3, menys de la meitat del cabal ecològic exigit per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, una decisió que pot posar en perill la pervivència del
Delta.
Els cabals ambientals que s’hi recullen són insuficients, incrementarà els problemes que
acumula el delta de l’Ebre com la regressió del litoral, la subsidència, la falca salina, de
qualitat de l’aigua de les dues badies i, a més a més, pot complicar el combat de les
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plagues que afecten a la biodiversitat del Delta. I tot i les figures de protecció que incideixen
sobre el territori, la continuïtat del Delta no està garantida.
Per tot això vol manifestar en nom del seu grup al Govern de l’estat espanyol el rebuig al
Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions
socials que es facin contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, així com també donar
suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de
caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per
la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
El Sr. Enric Adell amb nom del grup comarcal d’ERC, que el seu grup ha donat suport a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre i que ho continuarà fent, així com dona suport a les
mobilitzacions convocades per tal de defensar el riu Ebre, ja que aquest és un símbol i per
continuar sent-ho ha de tenir un cabal digne.
Per finalitzar el torn d’intervencions, el portaveu del grup comarcal de CiU, el Sr. Joan Pere
Gómez, diu que el seu grup esta a favor de totes les inversions que ha proposat la
Comissió de la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Però remarca que el problema no
només és el riu, sinó l’aigua que aporta aquest riu, ja que això afecta a la zona del Delta de
l’Ebre i els seus voltants.
Manifesta per últim, que esta content ja que la majoria de grups de l’ens comarcal esta al
costat de la gent, i s’ha de deixar de fer mala política per estar al costat de la gent, afegeix
el Sr. Gómez, que en l’aigua no se juga.
Un cop finalitzades les intervencions, el Ple del Consell adopta els següents acords:
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els
quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats
autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte
negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final
del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que
s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015 la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava,
amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final
del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits.
Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec
hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals
i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal
mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals.
Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el
manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en
forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla
hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.
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En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense
diferenciar anys secs o humits) és a dir 5.000 hm3/anuals menys que els proposats per la
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi,
tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete
al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals
ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit
per cent del total de les masses de l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous
regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat
espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i
van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més
de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió
Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que
mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les
normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va
adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre;
de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa
que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha demanat en diverses ocasions la creació d’un front
institucional des dels partits polítics i les institucions ebrenques en defensa del territori.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus
pobles.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta el Grup municipal d’Esquerra, i amb els
vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup d’ERC, dels 9 membres presents del grup
comarcal de CIU, dels 5 membres presents del grup comarcal de PSC i del conseller
comarcal del grup d’Entesa i amb el vot en contra del conseller comarcal del PP, El Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:

ACORDS
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig del Consell Comarcal del Baix
Ebre a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc
en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. Crear un front institucional format pels representants polítics i les institucions
ebrenques per tal de defensar el territori a nivell municipal, tal i com demana la
Plataforma en Defensa de l’Ebre.
3. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, que s’iniciaran amb la gran manifestació del
proper diumenge 7 de febrer a Amposta.
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4. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com
altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres
organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals
ecològics aprovats per la Comissió per la Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre.
5. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua,
Aus i Hàbitats, i que actuï d’ofici per tal de que el Govern espanyol modifiqui el
contingut del pla per l’incompliment de les directrius europees afectades.
6. Exigir el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al
riu, al delta i als pobles riberencs.
7. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre, al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Govern espanyol al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
als grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts i del Senat i a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
PUNT 10è Propostes d’urgència.
No se’n produeixen
PUNT 11è- Torn de control, precs i preguntes.
No se’n produeixen
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 14:00 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
El President,
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