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ACTA 01/2015 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President                                                                    
Sr. Lluís Soler Panisello                            
         

   
Consellers:  
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer  
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon 
Celma Lluís, Júlia - Vicepresidenta tercera 
del Pino Homedes, Joaquim - Vicepresident quart.  
Curto Escribà, Jordi – Vicepresident cinquè 
 
Andreu Falcó, Daniel 
Bertomeu Rio, José Emilio 
Caballeria Ayala, Roser 
Cid Martí, Ferran  
Curto Querol, Joan 
Fabra Serral, Moisés 
Ferré Fandos, Alfredo 
Ferré Franquet, Joan 

Font Ballesteros, Juan  
Gamundi Vilà, Alícia Victòria 
Gas Ferré, Francesc   
Gaseni Blanch, Jordi  
Gilabert Mangrané, Carlos (s’incorpora al punt 4rt) 
Lallana Plaza, Rubén 
Margalef Valiente, Genoveva  
Mas Sabaté, Josep 
Monclús Doliu, Jordi 
Montagut Franch, Antoni 
Tomàs Royo, Rafel 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió el Sr. Kilian Franch Arques gerent i la interventora de fons, Sra. 

Maria Teresa Barberà Martí 

 

A Aldover, sent les 13:30 hores del dia 23 de gener de 2015, a la seu de l’Ajuntament, es 
reuneixen sota la Presidència del Sr. Lluís Soler i Panisello, 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 20 de gener de 2015, sota el 
següent ordre del dia: 
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1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2014 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r. Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores per atorgament del Premi 
Empreneduria, 2015 
 
4t. Aprovació, si s’escau,  de la modificació dels Estatus del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
 
5è. Aprovació s’escau, de la ratificació d’adhesió al Consorci per al desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià 
  
6è. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció dins el programa “Xarxa 
d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil” 
  
7è. Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria per a la 
concessió dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels instituts de la 
comarca del Baix Ebre, any 2015  
 
8è.  Aprovació, inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de l’atorgament de subvenció 
per a activitats d’interès comarcal. 
 
9è. Aprovació, inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de l’atorgament del Premi 
Projecte Jove 
 
10è. Aprovació, si s’escau, del model de conveni per a la col·laboració econòmica del 
transport escolar dels ensenyaments post obligatoris 
 
11è.  Aprovació, inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de l’atorgament del Premi 
Solidaritat 2015 
 
12è. Propostes d’urgència. 
 
13è. Informes de govern, si s’escau. 
 
14è. 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 19 de 
desembre de 2014. 
 
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 25 membres presents, l’acta 
11/2014 de la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2014. 
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PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma 
esquemàtica, es fan constar: 
 

NÚM.  ASSUMPTE 

AP38 Atorgar el servei d’ajuda a domicili 

AP39 Atorgar el servei de teleassistència 

AP40 Donar d’alta del servei d’ajuda a domicili 

AP41 Atorgar l’ajut a les sol·licituds d’urgència social 

AP01 Atorgar el servei d’ajuda a domicili a diverses sol·licituds de servei d’ajuda a domicili 

AP02 Atorgar, modificar i donar de baixa diferses sol·licituds de teleassistència 

AP03 Autoritzar poder modificar, de manera temporal, el lloc de recollida i retorn, així com 
també, Donar de baixa del servei a diverses sol·licituds de transport adaptat 

E01 Donar de baixa els ajuts individuals de menjador 

E02 Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs 
escolar 2014-2015 

E03 Estimar diferents revisions d’ajuts individuals de menjador 

I10 Aprovar l’aval a favor de Baix Ebre Innova, SL, per la concertació d’una operació de 
tresoreria per import de 80.000,00 euros, amb CaixaBank, SA 

P123 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Helena Ferré Forcadell, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar 

P124 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Ma Cinta Rius Franch, per tal de desenvolupar les tasques de monitora del servei de 
transport adaptat 

P125 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Maria Teresa Puchol Casado, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora 
familiar 

P126 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la 
Sra. Noemí Altabella Roiget, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar 

P127 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Helena Ferré Forcadell, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar 

P128 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Neus Tiñena Calduch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar 

P129 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Gema Franch Ribes, per tal de desenvolupar les tasques de conductora dels 
vehicles de transport adaptat 

P130 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Helena Ferré Forcadell, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar 

P131 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Maria Teresa Puchol Casado, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora 
familiar 

P132 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Noemí Altabella Roiget, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar 

P133 Resolució de cessament de personal eventual 

P134 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’obra o servei determinat, el Sr. 
Francesc Mateu Sierra , per tal de desenvolupar tasques de difusió corporativa. 

P01 Modificar la jornada a les treballadores: m Carmen Salvado Sol, Margarita Zumaquero 
Gonzàlez, Sílvia Fabra Baiges i Carme Codorniu Besolí 
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P02 Modificar, a partir del dia 7 de gener de 2015, la jornada laboral de la Sra. M. Isabel 
Belmonte Rodríguez, administrativa de joventut i serveis generals del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, adscrita a l’OAC, que té un contracte laboral fix amb una jornada del 
74,67%, amb la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral de 37,5 hores setmanals 
(jornada completa). 
 

P03 Acceptació de petició de baixa voluntària de la treballadora i, consegüentment, cessar la 

Sra. Olga Franch Turon com a funcionària interina de la plaça de l’escala d’administració 

general, subescala administratiu, grup C1, amb efectes del dia 9 de gener de 2015 

P04 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la 
Sra. Enriqueta Mulet Casanova, per tal de desenvolupar les tasques d’acompanyant del 
servei de transport adaptat. 

P05 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’eventual per circumstàncies de 
la producció, a temps complet, la Sra. Montserrat Subirats Gisbert, per tal de 
desenvolupar les tasques d’ educadora social a les àrees de l’EBASP i del SIFE del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 

S01 Autoritzar a l’empresa FCC-PLANTA TRANSFERÈNCIA RESIDUS DE L’ALDEA per 
abocar amb camió-cisterna les aigües residuals procedents de la bassa de lixiviats de la 
planta de transferència del REBÉ a l’EDAR de Tortosa-Roquetes. Queda totalment 
prohibit l’abocament dels fangs del fons de la bassa de formigó 

S02 Autoritzar a Jean Paul Lagarde per abocar amb camió-cisterna les aigües residuals 
procedents de la fossa sèptica a l’EDAR de Tortosa-Roquetes 

S03 Autoritzar renovar l’autorització d’abocament, de l’establiment PNEUMÀTICS JORDI F. 
MESTRE situat al C/ Joan Sebastià el Cano, 17 de Tortosa, per abocar un cabal mig de 6 
m3/any d’aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a la xarxa municipal 
de clavegueram 

 

 
 
PUNT 3è- Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores per atorgament del 
Premi Empreneduria, 2015. 
 
D’uns anys ençà, el Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’establir unes bases per 
tal de guardonar i  reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses 
ubicades a la comarca del Baix Ebre per la seva contribució al desenvolupament 
socioeconòmic del territori i a la creació de llocs de treball. Concretament el concurs pretén 
fomentar l’esperit emprenedor i innovador, impulsar la generació d’idees que solucionin 
necessitats reals i potenciar les idees que puguin convertir-se en productes o serveis reals i 
comercialitzables. 
 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització 
Econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió del IX PREMIS A 
L’EMPRENEDURIA als millors projectes de creació d’empresa que s’ubiquin al Baix Ebre. 
  

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del VIII Premis a l’Empreneduria 
atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, any 2015 
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1. Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió del Premi a l’Empreneduria, destinat a 
reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a la comarca 
del Baix Ebre per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació 
de llocs de treball. Aquest concurs és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre i  pretén 
fomentar l’esperit emprenedor i innovador, impulsar la generació d’idees que solucionin 
necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis 
reals. 
 
2. Principis informadors del procediment de concessió 
 
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el 
procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, 
lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
3. Persones beneficiaries 
 
Podran participar en el premi aquelles empreses que estiguin establertes a la comarca del Baix 
Ebre, o bé aquells emprenedors que tinguin prevista la constitució i l’inici de l’activitat empresarial 
en la comarca del Baix Ebre. 
 
A efectes d’aquest premi es considera empresa qualsevol forma jurídica de constitució amb ànim 
de lucre. 
 
4. Requisits per a participar en el concurs 
 
Es poden presentar tant els projectes que no hagin iniciat l’activitat en el moment de la 
presentació (es considera inici d’activitat l’alta censal definitiva a l’Agència Tributària, model 
036/037) com els que ho hagin fet durant l’any 2015. 
 
Totes les sol·licituds que no hagin fet efectiu l’inici de l’activitat en el moment de la convocatòria 
del jurat, durant el mes de desembre, quedaran desestimades. D’aquesta forma, el jurat només 
podrà avaluar les sol·licituds que hagin estat efectives en relació a l’activitat prevista.  
 
Queden excloses de la convocatòria les empreses considerades com a grans segons la Comissió 
Europea (que ocupen a més de 250 treballadors i que facturin més de 50 milions d’euros o que el 
seu balanç sigui superior a 43 milions d’euros), o les que més del 25% del seu capital sigui 
ostentat per una o més empreses considerades com a grans segons la definició anterior. 
 
També queden excloses de l’àmbit d’aquesta convocatòria les empreses amb capital íntegrament 
públic.  
És incompatible la condició de participant en el concurs per a totes aquelles persones 
relacionades de forma institucional i/o contractual amb les institucions convocants i/o amb el jurat. 
La condició de persona guanyadora d’anteriors edicions d’aquest mateix premi és incompatible 
amb la condició de participant d’aquesta edició. 
 
5. Presentació de les sol·licituds 
 
Les sol·licituds que es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat) 
s’han d’acompanyar de la següent documentació, acreditada mitjançant document original o 
fotocòpia degudament confrontada: 
 

 Sol licitud segons model normalitzat signada per totes les persones que formen part de l’equip 
promotor. 

http://www.baixebre.cat/
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 Targeta NIF de l’empresa , si s’escau, i/o NIF del sol·licitant i de totes les persones que 
participen en el projecte. 

 Curriculum vitae de la persona o grups de persones promotores del projecte empresarial. 
 
Les persones participants que ja hagin iniciat la seva activitat hauran d’adjuntar, a més, una còpia 
compulsada de la documentació següent: 
 

 Declaració censal d’inici d’activitat corresponent (model 036-037) 

 Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social actualitzat.. 
 
A més, totes les candidatures s’acompanyaran d’un pla d’empresa, de la idea de negoci o bé d’un 
pla estratègic. Es pot elaborar el pla d’empresa utilitzant els recursos que s’ofereixen al Consell 
Comarcal del Baix Ebre. A continuació proposem un possible índex per elaborar un pla d’empresa. 
És tracta d’un índex orientatiu que s’haurà d’adaptar a la situació concreta de cada empresa o 
organització. 
 

 Sumari executiu. 
Ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se seguirà en 
màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges competitius que té el 
producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova activitat. També s’ha d’aportar 
informació rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip fundador. 
 

 Presentació de l’empresa. 

 Anàlisi de l’entorn i anàlisi del mercat. 

 Pla de màrqueting. 

 Viabilitat tècnica i pla d’operacions. 

 Pla d’organització i recursos humans. 

 Pla economicofinancer. 

 Aspectes jurídics i tecnològics. 

 Estratègia de creixement i desenvolupament de l’empresa. 

 Annexos. 
 
El pla d’empresa, a part de presentar-se en paper, també s’ha de presentar en suport informàtic 
(CD o memòria USB, amb format de visualització per a plataformes Windows).  
 
6. Lloc i termini de presentació 
 
La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar al Registre General del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, de dilluns a divendres, en horari de 9h a 14h (c. Barcelona nº 
152, Tortosa). 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el BOP de 
Tarragona de l’anunci de la convocatòria i finalitza el 31 d’octubre de 2015. 
 
7. Procediment de tramitació 
 
Un cop rebudes les sol·licituds per part dels tècnics de l’Àrea de Dinamització Econòmica, 
s’avaluarà que compleixin els requisits esmentats a la base quarta. Si és així, es trametran als 
membres del tribunal. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, 
es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a la valoració de cap sol·licitud que no compleixi les 
característiques esmentades a la base quarta. 
 
Per a l’esmena de defectes es requerirà al sol·licitant per escrit, per tal que, en el termini màxim 
de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, es presenti la documentació 
sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació demanada es 
descartarà la sol·licitud i es deixarà fora de concurs.  
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8. Instrucció i concessió. Jurat qualificador. 
 
La composició del jurat qualificador és la següent: 
 
President:  

 El president del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Vocals: 

 Vicepresident de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 Un representant de cadascun dels grups polítics del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 Tres persones rellevants de recorregut prestigi del món empresarial i acadèmic nomenades pel 
president del Consell Comarcal. 

 Dos representants de l’entitat col·laboradora amb l’edició del premi. 

 El coordinador de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal del Baix Ebre actuarà com a 
secretari del jurat amb veu però sense vot. 
 
El jurat qualificador és l’encarregat de: 

 Acceptar o excloure les proposes presentades, i fer constar a l’acta –si s’escau- les raons de 
l’exclusió. 

 Preseleccionar les propostes presentades. 

 Avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar els guanyadors del premi. 

 Aplicar els criteris establerts en les bases i resoldre les incidències o qüestions no previstes 
que es plantegin. 
 
El jurat pot considerar oportú escoltar els finalistes abans de la decisió. En aquest sentit, el 
participant es compromet a desplaçar-se al lloc de les deliberacions en cas de resultar finalista i 
ser requerit pel jurat. 
 
En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels seus 
membres. Si cal, el vot del president del Consell Comarcal és de qualitat. 
 
El Jurat podrà declarar el premi desert. La decisió del Jurat és inapel·lable. 
 
9. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds. 
 
En la fase d’avaluació és valorarà el document del pla d’empresa a partir de l’anàlisi de la idea de 
negoci i la seva potencialitat, la coherència del pla d’empresa, la viabilitat tècnica, econòmica i 
financera del projecte; l’equip promotor i les previsions de creixement de l’empresa pel que fa tant 
a la facturació com a la  creació de llocs de treball. 
 
A efectes d’avaluar els projectes amb la màxima objectivitat, a continuació s’estableixen els 
següents criteris de puntuació. Puntuació màxima 100 punts. 
 

 Viabilitat tècnica, econòmica i comercial del projecte: 50 punts. 

 Creació de llocs de treball: 15 punts. 

 Innovació i valor afegit del projecte: 15 punts. 

 Aplicació de criteris de qualitat i responsabilitat social empresarial. 10 punts  

 Presentació del projecte. Estructura i continguts del pla d’empresa. 10 punts. 
 
10. Valoració de les obres  
 
Els membres del Jurat es reuniran durant el mes de desembre i posaran en comú la puntuació 
atorgada a cada projecte, que no superarà els 100 punts, d’acord amb la base novena. 
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11. Resolució i lliurament del premi 
 
El lliurament del premi es farà en un acte institucional al mes de desembre de 2015. El dia, hora i 
lloc s’anunciarà oportunament.  
 
El pagament es realitzarà un cop s’hagin fet les comprovacions oportunes per part de 
l'organització a fi i efecte que el guanyador sigui el titular del projecte i aquest ja hagi iniciat la seva 
activitat. 
 
12. Dotació del premi 
 
El premi consistirà en una dotació econòmica de 1000 euros,i la cessió durant un any dels espais 
comuns del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova. (des de la data de lliurament 
del premi). 
 
A més, el projecte guanyador del concurs obtindrà l’assessorament tècnic i el suport logístic dels 
tècnics del Viver d’empreses per fer l’acompanyament tècnic necessari del nou projecte. 
 
13. Qüestions generals 
 

 La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació d’aquestes bases.  

 La presentació de la sol·licitud comporta, així mateix, el compromís del seu titular a no retirar-la 
de concurs. 

 Els premiats hauran d’informar al Consell Comarcal del Baix Ebre de totes les incidències en 
relació a les actuacions premiades. 

 El Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix la confidencialitat de la informació presentada 
pels participants, que és propietat exclusiva dels autors. Malgrat tot, el Consell Comarcal pot 
difondre les característiques generals de la proposta, així com el nom de la persona guanyadora 
del concurs. 

 Les dades personals que el Consell Comarcal sol·liciti als usuaris es destinaran exclusivament 
a les finalitats expressades en cada cas i es tractaran d’acord amb el principi de protecció de 
dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 

 
 

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases anteriorment 
aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i en el tauler d'anuncis de la corporació. 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. 
 
 
PUNT 4t-  Aprovació, si s’escau,  de la modificació dels Estatus del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en la 
seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que regeixen 
aquesta entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de desembre de 2008 es 
va procedir a la modificació del document arran l’ampliació de l’àmbit territorial per 
incorporació de nous municipis i per tal d’atendre diversos requeriment del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. També l’Assemblea General d’aquest Consorci 
de data 19 d’abril de 2012 va aprovar una modificació al text inicial per adaptació a la realitat 
actual de funcionament. 
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En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les disposicions de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local  i a 
les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa. 
 
Arran aquestes disposicions s’introdueixen les disposicions obligatòries d’adscripció del 
Consorci i de separació de membres, dissolució i liquidació. 
 
D’altra banda, vista la voluntat i la possibilitat d’ampliar l’àmbit territorial de les actuacions del 
Consorci a totes les poblacions del Baix Ebre i del Montsià, es modifica l’article corresponent 
a l’àmbit territorial. 
 
L’acord de l’Assemblea, per aplicació de la normativa vigent, preveu traslladar aquest acord 
als ens  que integren el Consorci per tal que, els ens locals, d’acord amb el que disposa 
l’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, ratifiquin la modificació aprovada i 
procedir a la publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es delegarà al 
Consorci. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense 
necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou text. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització 
Econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià que s’annexa a aquesta proposta. 
 
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci, amb la delegació expressa que procedeixi a la 
publicació de l’acord inicial. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou text 
per part del Consorci. 
 
 
PUNT 5è- Aprovació s’escau, de la ratificació d’adhesió al Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
D’acord amb l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva 
presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a 
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts 
per a la  preparació de les estratègies de desenvolupament local. 
 
Atès que el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a Grup d’Acció 
Local, es vol presentar a la preselecció de grups per al nou Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020. 
 
Atès que l’àmbit territorial del Baix Ebre i Montsià inclourà tots els municipis existents a les 
dues comarques, la qual cosa permetrà que siguin beneficiaris dels ajuts Leader. 
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Atès que han de comptar amb la representació dels principals agents públics i privats del seu 
àmbit territorial en els òrgans de decisió del GAL. 

 
I Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors públics i 
privats implantats a escala local que defineixen una estratègia, informen i assessoren la 
població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats amb vista al desenvolupament econòmic 
i social del seu territori i promouen l’execució dels projectes d’inversió que generin ocupació o 
millorin la qualitat de vida. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització 
Econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre de seguir  formant part del 
Grup d’Acció Local,  Consorci per al Desenvolupament del baix Ebre i Montsià durant el 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià. 
 
 

PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció dins el programa “Xarxa 
d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil”. 
 
La Garantia Juvenil és un ampli model d’acció que té com a principi bàsic assegurar la 
igualtat d’oportunitats per a les persones joves en el mercat de treball. La missió de Garantia 
Juvenil és garantir que el jovent de més de 16 anys i menys de 25 anys, o els menors de 30 
en cas de les persones joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que no 
treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, 
educació contínua, formació com a aprenents o un període de pràctiques.  
 
En aquest marc, i per poder complir amb l’objectiu marcat es considera necessari disposar 
d’una Xarxa territorial que, propera a les persones joves, pugui impulsar, durant tot el 
període, el desenvolupament del Programa, especialment el que consisteix en informar i 
acompanyar en el seu accés al mateix a les persones joves. 
 
L’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2015, preveu promoure una xarxa 
d’impulsors del Programa amb seu als punts del territori on hi ha més població en aquesta 
franja d’edat i on el personal tècnic pugui donar l’atenció adequada al col·lectiu a qui s’adreça 
el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.  
 
Les actuacions previstes en aquesta Ordre podran ser elegibles a través del Programa 
Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social 
Europeu per al període 2014 - 2020, en el marc de l’Eix Prioritari 5 relatiu a la integració 
sostenible en el mercat de treball de les persones joves desocupades, que no participen en 
activitats d’educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil, amb una taxa de 
cofinançament del 91,89%. 
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Són actuacions subvencionables d’aquesta convocatòria els contractes de treball de les 
persones tècniques impulsores, d’un any de durada a jornada completa, segons consta a la 
distribució territorial de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya  
per realitzar les funcions següents: 

 Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 

 Seguiment i tutorització de les persones joves durant i després de la seva participació 
en les diferents polítiques actives d’ocupació o en els programes específics que 
s’articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 

 Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el 
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. 

  
Tenint en compte que la distribució territorial de la Xarxa d’impulsors estipulada en les bases 
de l’Ordre EMO/381/2014 assenyala 1 tècnic a la comarca del Baix Ebre a un 100% de 
jornada, el Consell Comarcal del Baix Ebre pretén presentar sol·licitud per a aquesta 
convocatòria de subvenció, atès que reuneix els requisits necessaris i disposa dels espais 
adients i l’equipament tecnològic per realitzar les actuacions previstes, alhora que,  per la 
seva ubicació central i per la coordinació i cooperació amb tots els municipis de la comarca 
és la ubicació més idònia per desenvolupar, promocionar i fer difusió del programa  per a que 
aquest arribi al màxim nombre de persones joves de tota la comarca. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització 
Econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Que, d’acord amb el que disposa l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 
2015,  el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a aquest programa i sol.licit una subvenció 
per import de 31.995,36 euros,  corresponent al cost salarial per la contractació d’un tècnic 
que presti els seus serveis durant un any a jornada completa. 
 
Segon. Fer constar que el Consell Comarcal del Baix Ebre compleix el requisits per sol·licitar 
aquest ajut i, per la qual cosa faculta el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la 
signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de la sol·licitud, les declaracions 
corresponents  i la seva tramitació. 
 
 
 
PUNT 7è- Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria per 
a la concessió dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels instituts de 
la comarca del Baix Ebre, any 2015. 
 
Amb la finalitat d’impulsar el treball de recerca dels alumnes dels Instituts d’Ensenyament 
Secundari del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre va posar en marxa l’any 2006 
una iniciativa que va consistir en la concessió de dos premis comarcals de recerca: Premi 
Pare Romanyà, al treball científic-tecnològic i Premi Federico Pastor, al treball humanístic-
social-artístic. 
 
Vista la bona acollida que aquests premis han tingut en les edicions anteriors, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre té la intenció de continuar amb aquesta iniciativa, per a la qual cosa 
cal aprovar les corresponents bases reguladores corresponents a l’any 2015. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la 
Cohesió Social, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels 
premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts de la Comarca del Baix Ebre, 
any 2015  
 

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels premis comarcals de recerca 
destinats a alumnes dels Instituts dels instituts del Baix Ebre, any 2015 
 
1. Objecte de la convocatòria 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió dels següents premis comarcals de recerca: 
 

 Premi Pare Romanyà, al treball científic-tecnològic  

 Premi Federico Pastor, al treball humanístic-social-artístic. 
 
Els premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes dels instituts del Baix Ebre. 

 
2. Destinataris 
Els destinataris del premi són els instituts de la comarca del Baix Ebre i centres privats concertats 
de la comarca. 
 
3. Beneficiaris 
Els beneficiaris del premi són els alumnes dels instituts i centres privats concertats de la comarca 
del Baix Ebre. 
 
4. Característiques dels projectes 
a) Les obres han d’estar redactades des d’una vessant científica-tecnològica o humanística-
social-artística. 
b) Els projectes han de ser originals i escrits en català.  
c) Els treballs s’hauran de presentar impresos en DIN-A4, amb una enquadernació o sistema de 
lligat de folis que permeti la seva correcta manipulació .  
d) Les obres han de ser anònimes, per la qual cosa: 
- no es podrà incloure cap mena de signatura ni en el contingut de l’obra, ni en el nom del fitxer, ni 
en el contingut del document en format pdf. 
- no es podran incloure els agraïments ni al treball ni a l’arxiu en format pdf. 
- no es podrà incloure cap fotografia pròpia ni al treball ni a l’arxiu en format pdf. 
- no podrà aparèixer el logotip de cap institut ni al sobre, ni al treball, ni a l’arxiu en format pdf. 
El jurat podrà decidir excloure del concurs qualsevol treball que no compleixi aquestes 
característiques.  
 
5. Presentació dels projectes  
El treball es presentarà dins un sobre gran i tancat on ha de constar (per fora) el títol del treball i 
l’àmbit de recerca en què es vol participar. Aquest sobre gran contindrà: 
 

 El projecte. 

 Un sobre petit i tancat amb la fitxa annexa (annex 1). 

 Una síntesis explicativa de màxim 1 pàgina, que haurà de ser independent del propi treball. 

 Un CD que contingui el treball i la síntesis en format PDF. 
 
S’admetran com a màxim quatre projectes per institut, dos de cada àmbit, que prèviament s’hauran 
escollit per la direcció del centre. Les obres seran presentades al registre general del Consell 
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Comarcal del Baix Ebre per la direcció de l’Institut corresponent en una instància, amb el llistat dels 
treballs. 
 
6. Termini de presentació 
El termini per presentar els treballs de recerca finalitzarà el dia 27 de març de 2015. 
 
7. Procediment de tramitació 
Un cop rebuts els projectes per part dels tècnics de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social, 
s’avaluarà que compleixin els requisits esmentats a la base cinquena. Si és així, els treballs es 
trametran als membres del tribunal per a la seva valoració. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la 
seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a la valoració de cap 
projecte que no compleixi les característiques esmentades a la base cinquena. 
 
Per a l’esmena de defectes dels projectes es requerirà al centre, per escrit, per tal que, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, es presenti la 
documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació demanada 
es descartarà el projecte i es deixarà fora de concurs.  
 
8. Composició del Jurat 
El Jurat encarregat de valorar les obres presentades estarà format pels següents membres:   
 
President:  

 El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
Vocals: 

 El president de la Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social. 

 Un membre de cada grup polític de la corporació.    

 Quatre representants d’universitats en presència al territori. 

 El/la coordinador/a de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, qui actuarà com a secretari/a del Jurat.  
 
9. Criteris de valoració 
La puntuació global màxima serà de 100 punts. La valoració de les obres es determinarà en funció 
dels següents criteris: 
 
Presentació (total: 20 punts) 
Disseny i maquetació (0 - 5 punts) 
Estructura (0 - 5 punts) 
Imatges i il·lustracions (0 - 5 punts) 
Correcció lingüística (0 - 5 punts) 
 
Contingut (total: 40 punts) 
Metodologia i qualitat tècnica del contingut (0 - 10 punts) 
Introducció i conclusions (0 - 5 punts) 
Originalitat i novetat sobre el tema a tractar (0 - 5 punts) 
Grau d’aportació i abast de la investigació (0 -10 punts) 
Bibliografia (0 - 5 punts) 
 
Es valorarà que la temàtica del treball sigui sobre les Terres de l’Ebre (0 - 5 punts) 
 
Exposició Oral (total: 40 punts)  
To de veu i gesticulació adequades (0 - 10 punts) 
Exposició clara, sintètica i fluïda (0 - 10 punts) 
Qualitat i originalitat de l’exposició (0 - 20 punts) 
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10. Valoració de les obres  
Els membres del Jurat es reuniran durant el mes d’abril, prèvia valoració de les obres presentades, i 
posaran en comú la puntuació atorgada a cada treball que no superarà els 60 punts, d’acord amb 
els criteris de presentació del treball i contingut del mateix.  
 
Les tres obres de cada àmbit de recerca amb major puntuació seran finalistes. En cas d’empat a 
punts, els acords del Jurat s’adoptaran, com a mínim, per la majoria simple dels seus membres.  En 
el cas en què no hi hagi tres obres d’un àmbit amb la suficient qualitat per esdevenir finalistes, el 
Jurat podrà decidir nombrar només dos finalistes o deixar aquest premi desert.  
 
Un cop elegits els finalistes, aquests hauran d’exposar el seu treball el dia del lliurament dels premis 
davant els membres del Jurat i del públic assistent. L’exposició oral haurà de tenir una durada 
aproximada d’uns cinc minuts. Un cop feta la presentació i valorada sobre un màxim de 40 punts 
pels membres del Jurat assistents, es calcularà la puntuació total de les obres finalistes.  
 
El treball de cada àmbit amb una puntuació global superior serà el guanyador. En cas d’empat a 
punts, el guanyador s’elegirà, un altre cop, per la majoria simple dels membres del Jurat. 
 
11. Resolució i lliurament del premi 
L’exposició dels treballs, la valoració final, la resolució i el lliurament dels premis tindrà lloc en una 
única jornada, prevista per al mes de juny de 2015 (la data es comunicarà oportunament als centres 
participants).  
 
Aquest acte tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal de Baix Ebre. 
 
12. Dotació del premi 
La dotació d'aquest premi serà un ordinador portàtil per al guanyador de cada un dels àmbits 
establerts.  
 
El Jurat, si s’escau, i en relació amb la qualitat dels treballs presentats, podrà decidir l’edició digital i 
difusió de les obres. 
 
13. Devolució dels treballs 
Les obres guanyadores quedaran en propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors o per les persones degudament autoritzades, 
amb les comprovacions prèvies, com a data límit el 28 d’agost de 2015. En cas contrari, es 
considerarà que els autors renuncien al treball i el consell comarcal podrà procedir a la seva 
destrucció. 
 
La còpia en format digital (CD), tant dels treballs premiats com dels no premiats, no podrà ser 
retirada sense consentiment exprés del Consell Comarcal. 
 
14. Qüestions generals 

 La presentació del treball de recerca implicarà l’acceptació d’aquestes bases, com també el 
consentiment de l’autor a la divulgació o edició del seu treball, en cas que el Jurat així ho cregui 
oportú.  

 La presentació del treball de recerca comporta, així mateix, el compromís del seu autor a no 
retirar-la de concurs. 

 L’autor serà responsable de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 

 El Jurat podrà declarar un o tots dos premis deserts. 

 La decisió del Jurat és inapel·lable.  

 El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases. 
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Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases anteriorment 
aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 124 del reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni 
al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'acord exprés. 
 
 
PUNT 8è-  Aprovació, inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de l’atorgament de 
subvenció per a activitats d’interès comarcal. 
 

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 de Foment de la 
Cohesió Social, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
 

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 

2015, 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. 

 

 

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 ANY 2015 

 

1. OBJECTE 

 
L'objecte d'aquestes Bases específiques és, dins dels límits establerts en el pressupost del 
Consell Comarcal per al 2015, l'atorgament de subvencions per la realització actuacions o 
projectes d'interès públic i/o social per als quals no s’hagi obtingut cap ajut o subvenció procedent 
de les diferents convocatòries del Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’any 2015.  
 

2. FINALITAT 

 
Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes o activitats d'interès públic i/o social que 
tinguin per finalitat la concurrència d’algun o diversos dels següents objectius: 
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 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. 

 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. 
 

3. DESTINATARIS 

 
Podran ser destinataris de la subvenció regulada en aquestes bases: 

 Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna 
actuació d’interès públic i/o social a la comarca.  
 
 

4. CONDICIONS GENERALS 

 
Les subvencions que podran ser atorgades per part del Consell Comarcal del Baix Ebre quedaran 
sotmeses als condicionants següents: 
 

 La subvenció no podrà excedir, amb caràcter general, del 100% del cost de l'activitat a què 
s'apliqui. La subvenció no pot ser superior al cost de l’actuació i la suma de diferents subvencions 
no pot superar el cost total de la mateixa.  

 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 2015 d’acord 
amb aquestes bases de convocatòria. 

 Les activitats o projectes a subvencionar tindran lloc a partir del moment de la publicació 
oficial d’aquestes bases de convocatòria i fins a l’últim dia de l’any 2015.   
 
 

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, 
com a màxim, cada dos mesos. 
 
La darrera resolució de concessió d’ajuts tindrà lloc, com a màxim, amb data 31 d’octubre de 
2015. A partir d’aquesta data no s’atorgaran ajuts. 
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6.- DESPESES SUBVENCIONABLES 

 
Es consideren despeses subvencionables els costos o despeses directes que, sense cap dubte, 
responguin a la naturalesa del projecte o activitat subvencionat, siguin generades directament per 
la seva realització i/o produïdes en el seu desenvolupament i que s’efectuïn durant el seu període 
d’execució.  
Les despeses directes per ser subvencionables hauran de: 
o Ser necessàries  per a l’execució del projecte o activitat.  
o Estar previstes en el pressupost d’execució del projecte o activitat. 
o Estar vinculades clarament al projecte o activitat. 
 
 

7.- DESPESES NO SUBVENCIONABLES 

  

 No se subvencionaran les despeses bancàries. 

 No se subvencionaran els àpats, refrigeris i despeses musicals de protocol. 

 No se subvencionaran les despeses d’inversió i funcionament ordinari (llum, aigua, telèfon, 
lloguer seu social...) 

 No se subvencionaran les depeses no relacionades directament al projecte o l’activitat. 

 No se subvencionarà cap despesa prevista com no subvencionable en la Llei General de 
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. 

 Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

 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.  
 
 

9.- ELS MODELS NORMALITZATS I BASES REGULADORES  

 
Els models normalitzats 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). 
 
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es podran consultar a la pàgina web del Consell 
Comarcal (www.baixebre.cat). 
 
 

10.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

 
10.1.- La sol·licitud es presentarà acompanyada de la documentació següent: 

 Certificat expedit pel/per la Secretari/ària del destinatari, que acrediti el següent: 
o La representació legal del sol·licitant. 
o L’acord de petició de la subvenció que es demana. 
o Les sol·licituds/atorgament d’altres subvencions per al mateix projecte. 

 Fotocòpia del DNI/NIE, del representant legal. 

http://www.baixebre.cat/
http://www.baixebre.cat/
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 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 
o 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 
10.2.- 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 llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, 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 2015. 
 
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.  
 
 

13.- RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS DE DOCUMENTACIÓ 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, 
per escrit, la seva rectificació o les esmenes necessàries, en el termini de deu dies hàbils, a partir 
de l’endemà que rebi l’indicat escrit, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de 
la seva sol·licitud.  
 

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 2015-925-48900, aprovada al pressupost 
del Consell Comarcal pel exercici 2015. 
 

15. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 

 
15.1. Publicació 
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La present convocatòria es publicarà, com a mínim, mitjançant anunci al BOP i al tauler d'anuncis 
del Consell Comarcal. Paral·lelament, es farà difusió de les bases a la pàgina web del Consell 
Comarcal http://www.baixebre.cat i, si s’escau, mitjançant altres sistemes de difusió que es 
considerin adients a la naturalesa de la convocatòria. 
 
15.2. Instrucció del procediment 
 
El personal de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social serà el competent per instruir el 
procediment de concessió de les subvencions que són objecte d'aquesta convocatòria i 
realitzaran d'ofici les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de 
les dades en virtut de les quals es formularà la corresponent proposta de concessió. 
 
Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que compti amb tota la documentació requerida 
en les presents Bases. En cas de no comptar amb tota la documentació necessària es procedirà a 
requerir a les persones interessades per tal que esmenin els defectes atorgant-los, a tal efecte, un 
termini màxim de 10 dies a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment. 
Transcorregut el termini per esmenar les deficiències sense que els interessats hagin presentat la 
documentació sol·licitada se’l considerarà desistit e la seva sol·licitud i l’òrgan competent 
ordenarà l’arxiu de l’expedient en el termini màxim de 3 mesos. 
 
15.3.- Quan l’expedient sigui complert, atès que el procediment de concessió de les subvencions 
és en règim de concurrència competitiva, es realitzarà la comparació i avaluació de les sol·licituds 
presentades per mig de l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les presents Bases i 
s’emetrà un informe tècnic del coordinador/a de l’àrea amb la puntuació obtinguda per cadascuna 
de les sol·licituds. 
 
15.4.- Amb fonament a l’informe tècnic sobre les sol·licituds es formularà proposta de resolució 
que elevarà a l’òrgan concedent per a la seva resolució efectiva. 
 
15.5.- L’òrgan concedent serà la Comissió de Govern. 
 
15.6.- La sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu si no és resolta en el termini 
de tres mesos de des la data d’entrada al Registre del Consell Comarcal. 
 
15.7.- Les subvencions s’adjudicaran, amb el límit fixat en la present convocatòria i dins del crèdit 
disponible.  
 
 

16. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
16.1.-  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: 
 

Criteris de valoració 
Punts 
màxims 

Criteri de viabilitat: Es valorarà negativament la inviabilitat o 
dificultat de dur a terme el projecte/activitat sense ajut públic.  5 

Criteri de qualitat: Es valorarà el nivell d’excel·lència del 
projecte/activitat presentat. 5 

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. 10 

Criteri d’innovació: Es valorarà positivament l’originalitat i el 
caràcter innovador del projecte/activitat. 10 
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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.  10 

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 15 

Criteri d’incidència a la comarca: Es valorarà positivament 
l’interès general del projecte/activitat i la seva incidència en la 
comarca. 15 

Criteri d’impacte territorial: Es valorarà positivament la 
transcendència i projecció que pugui tenir el projecte/activitat més 
enllà de la pròpia comarca.  15 

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 

 
 
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. ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 
17.1.- L'acceptació de l'ajut es farà mitjançant un document, signat per la persona física o en el 
cas de persones jurídiques, per la persona que sigui representant legal del destinatari, pel qual es 
comprometrà a complir totes les condicions que es demanen en aquestes bases. Així mateix 
s’entendrà acceptada si, dins del termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord, no 
manifesten res en contra. 
 
17.2.- Els programes, projectes i/o  activitats  han de ser desenvolupats en el termini que discorre 
entre l’aprovació d’aquestes bases de convocatòria i el 31 de desembre de 2015.  
 
Excepcionalment, es poden considerar incloses dintre aquest període les actuacions  
desenvolupades fins el dia 6 de gener de 2016. 
 
 

18.- 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. 
 
 

19. JUSTIFICACIÓ 

 
19.1.- Caldrà lliurar al Consell Comarcal la documentació justificativa de les despeses 
subvencionades, així com, la memòria detallada de l'activitat o projecte dins dels següents 
terminis  
- 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 i com a data límit el dia 31 de desembre de 2015.  
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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 i com a 
data límit el dia 31 de desembre de 2015.  
Si a 31 de desembre de 2015 la subvenció atorgada no s’ha justificat d’acord amb les 
disposicions d’aquestes bases o de la resolució d’atorgament, 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.  
 
19.2.- Forma de presentació dels documents acreditatius de les despeses: 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 acreditatives 
que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin. 
Caldrà adjuntar a les esmentades factures una relació ordenada i numerada d'aquestes. 
 
19.3.- 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: 
o Explicació de l'execució del projecte/activitat 
o Objectius assolits 
o Avaluació general 
o Justificació de la despesa 
o 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.  
 
19.4.- L’import a justificar serà la del 100% de l’import que s'hagi atorgat com a subvenció. 
 
19.5.- Rectificació de la documentació justificativa (en cas necessari): 
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. 
 
19.6.- 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: 

 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. 

 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.  
 

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. 
 
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. 
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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.  

 
 
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. 
 
 
PUNT 9è- Aprovació, inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de l’atorgament del 
Premi Projecte Jove. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, com en anualitats anteriors, té la voluntat de guardonar 
les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense ànim de lucre 
radicades al Baix Ebre, tal i com ha efectuat en els darrers anys. 
 
Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre 
que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin 
accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat 
que destaqui en el món juvenil.  
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la 
Cohesió Social, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir l’atorgament del Premi “PROJECTE 
JOVE 2015”, 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. 
 

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove 2015 
 
1. Objecte de la convocatòria 
El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza el Premi Projecte Jove 2015 amb la finalitat de 
guardonar les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense ànim de 
lucre radicades al Baix Ebre, l'any 2015. 
  
2. Destinataris 
Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre que 
tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions 
destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat que destaqui 
en el món juvenil.  
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3. Activitats objecte del premi 
Les activitats s'hauran de desenvolupar seguint les línies d'actuació i els reptes del Pla Nacional de 
Joventut.  
El PNJCat 2010-2020 s'estructura a partir de 7 reptes als quals es vol fer front durant els propers 
10 anys. Aquesta estructura es correspon amb la concepció integral de la joventut de la qual parteix 
el Pla i que vol defugir d'una acció compartimentada i sectorial:  

 Repte 1: Aconseguir l'èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.  

 Repte 2: Aconseguir l'èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.  

 Repte 3: Aconseguir l'èxit en transició domiciliària de les persones joves.  

 Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut.  

 Repte 5: Avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò 
col•lectiu de les persones joves.  

 Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l'oferta cultural 
respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.  

 Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col•lectiva. 

  
4. Sol·licituds 
Per tal d'optar al premi Projecte Jove 2015, els aspirants hauran de presentar el full de sol·licitud, 
segons el model oficial facilitat al mateix Consell Comarcal o bé a través de la web del consistori 
http://www.baixebre.cat, degudament emplenat, al registre general del Consell Comarcal del Baix 
Ebre (Carrer Barcelona, 152, de Tortosa), en horari de 9h a 14h. 
S'admetrà com a màxim una sol·licitud per persona física o entitat.  
 
5. Documentació a presentar i termini 
Caldrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre:  

 Model de sol·licitud degudament emplenat.  

 El projecte s’haurà de presentar en format pdf i gravat en un CD. Cada projecte inclourà la 
descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar especialment:  
1.  Programa  
2.  Objectius  
3.  Destinataris  
4.  Incidència en el jovent 
5.    Originalitat de l'actuació 

 Pressupost detallat de l'actuació. 

 Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.  

 Fotocòpia dels estatuts,degudament registrats.  
El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a aquesta convocatòria serà el dia 10 
d’abril de 2015.  
 
6. Procediment de tramitació 
Un cop rebudes les sol·licituds, s'avaluarà que aquestes compleixin les característiques 
esmentades a la base cinquena. Si és així, els projectes es trametran als membres del tribunal per 
a la seva valoració. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es 
seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a la valoració de cap sol·licitud que no compleixi les 
característiques esmentades a la base cinquena.  
Per a l'esmena de defectes dels projectes es requerirà al sol·licitant, per escrit, per tal que, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, es presenti la 
documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació demanada, 
el projecte es descartarà i es deixarà fora de concurs. 
 
7. Dotació econòmica del premi 
S'atorgarà un únic premi de 1.000€ al millor projecte. 
 
8. Resolució del Premi 
La resolució del premi tindrà lloc durant el mes d’abril de 2015.  
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9. Composició del Jurat 
El Jurat encarregat de valorar les obres presentades estarà format pels següents membres:   
President:  

 El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
Vocals: 

 El president de la Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social. 

 El conseller comarcal delegat del Departament de Joventut. 

 Un membre de cada grup polític de la corporació.  

 La coordinadora de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 La tècnica del Departament de Joventut, qui actuarà com a secretària del jurat. 

  
10. Criteris de valoració 
La puntuació dels projectes es determinarà en funció dels següents criteris: 
Criteri d’avaluació: 

 Avaluació del programa (fins 20 punts) 

 Compliment dels objectius-reptes (fins 20 punts) 

 Incidència de l’activitat en el jovent (fins 20 punts) 

 Originalitat i singularitat de l’activitat (fins 10 punts) 
Nombre de joves beneficiaris 

 Fins a 10 joves (5 punts) 

 De 11 a 20 joves (10 punts) 

 De 21 a 30 joves (15 punts) 

 De 31 a 40 joves (20 punts) 

 De 41 a 50 joves (25 punts) 

 Més de 50 joves (30 punts) 
A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.  
 
11. Lliurament del Premi 
El lliurament del premi es durà a terme en el decurs d'un acte, la data del qual es donarà a conèixer 
en el moment oportú 

 
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases mitjançant un 
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 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 servies dels ens locals. 
 

 
 
PUNT 10è- Aprovació, si s’escau, del model de conveni per a la col·laboració 
econòmica del transport escolar dels ensenyaments post obligatoris. 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa que els consells 
comarcals assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del servei escolar de 
transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorri 
el fet que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic 
ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament o bé que  hagin de 
desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat o 
d'educació especial privat concertat, proposat pel Departament.  
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El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament d’Ensenyament tenen signat un conveni 
de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la 
gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
Aquest marc normatiu i del conveni no inclou el transport d’aquells alumnes que han finalitzat 
la seva educació obligatòria i, per tant, el Consell Comarcal del Baix Ebre no té competències 
per a la seva gestió ni compta amb el finançament del servei. 
 
No obstant això, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha mostrat repetidament la seva voluntat 
de solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels alumnes d’ensenyament 
postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els centres 
d’ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell i així consta en 
el vigent reglament del servei de transport escolar. 
 
Aquesta voluntat de facilitar al màxim el servei a tots els estudiants, ha donat lloc a una 
solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la despesa d’aquest 
transport. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la 
Cohesió Social, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 
ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport als alumnes 
d’ensenyament postobligatori i que diu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE ---------------------- PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES 
D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2014/2015 
 
Tortosa, ---------  
 
D'una part l’Il.lm. Sr. Lluís Soler Panisello,  president del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb seu al 
carrer Barcelona, núm. 152 de la ciutat de Tortosa. 
 
De l'altra l'Il.lm. Sr. ------------------------------ Alcalde-President de l'Ajuntament de ----------- 
 

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni d'acord amb els 
respectius acords. 

EXPOSEN 
 
1. El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa que els consells comarcals 
assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el 
desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorri el fet que hagin d'escolaritzar-se 
fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel 
Departament d'Ensenyament o bé que  hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un 
centre ordinari privat concertat o d'educació especial privat concertat, proposat pel Departament. 
Aquest transport està finançat íntegrament pel Departament d’Educació. 
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2. Per aplicació d’aquesta normativa, són alumnes de transport post obligatori aquells alumnes que 
cursin estudis d’ensenyament  post obligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat 
concertat, que s’hagin d’escolaritzar fora del seu municipi de residència. 
 
3. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei. Malgrat això, ha 
mostrat repetidament la seva voluntat de solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels 
alumnes d’ensenyament postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els 
centres d’ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell, mitjançant  una 
solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la despesa d’aquest transport. 
 
4. En relació a aquesta tipologia de transport, el reglament del servei de transport escolar a la comarca 
del Baix Ebre, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en la sessió de data 26 de juliol de 2013. disposa: 

 
Art. 7. Obligatorietat de prestació del servei de transport postobligatori 
 
7.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei d’acord 
amb la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant la modalitat de servei de 
transport escolar compartit. 
 
7.2. Els alumnes d'ensenyament postobligatori podran fer ús del transport escolar  en els 
següents casos: 
 

A) Quan l’ajuntament de la població on viuen, a l’inici del curs escolar, hagi signat el conveni 
corresponent amb el Consell Comarcal i, alhora, existeixen places vacants un cop s’hagin cobert 
les necessitats de transport dels alumnes obligatoris. 
 

B) Quan l’interessat satisfaci el preu fixat per l’ordenança reguladora del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, sense necessitat de signar conveni amb l’ajuntament.  
 
7.3. El servei de transport escolar compartit consisteix en l’optimització dels transports 
obligatoris i no obligatoris ja existents, destinant les places lliures a alumnes d’ensenyaments 
postobligatori. En termes generals, no es podran modificar els horaris, el trajecte, la durada o les 
parades establertes per realitzar el transport postobligatori. 
 
7.4. Es tindrà en compte el criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres factors que es 
tindran en compte seran: 
 
 Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
 Disseny de les rutes de transport escolar. 
 Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
 Accessibilitat dels vehicles. 
 Nombre de vehicles disponibles. 
 Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 

Article 8. Procediment de sol·licitud 

 
8.1. En cas que el Consell Comarcal hagi establert una ruta de transport escolar postobligatòria, 
l’alumne podrà sol·licitar fer ús del servei de transport escolar presentant la pertinent sol·licitud a 
l’ens comarcal (annex1) abans que finalitzi el període establert a tal efecte (31 de juliol). Només 
s’acceptaran sol·licituds a partir d’aquesta data quan s’aporti documentació justificativa del motiu 
de l’incompliment del termini. 
 
8.2. El preu del servei i la modalitat de pagament serà el fixat a l’ordenança reguladora del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
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Per tot l’exposat, ambdues parts 
CONVENEN 

 
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de facilitar el transport dels alumnes 
d’ensenyament postobligatori de la comarca,  sempre i quan restin places vacants en les rutes de 
transport escolar un cop s’hagi fet l’assignació pertinent de places entre els alumnes que es considerin 
de transport obligatori  perquè canvien de municipi per assistir al centre escolar referenciat pel 
Departament d’Ensenyament  per dur a terme els estudis obligatoris utilitzant les places vacants, si és 
el cas, de les rutes de transport escolar obligatori gestionades pel Consell Comarcal. 
 
Segon- Els alumnes usuaris d’aquest transport estarien obligats a satisfer l’import de 1,50  €/dia i han 
d’haver emplenat la corresponent sol·licitud d’utilització del servei en el termini establert en el 
reglament. 
 
Tercer- A fi de donar suport a les famílies en la despesa derivada d’aquest transport, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb els ajuntaments, assumiran el seu cost en les següents 
proporcions: 
 
Consell Comarcal del Baix Ebre: 1/3 part 
Ajuntament de --------------------: 2/3 parts. 
 
Quart- L’ajuntament de ................, si ho considera oportú, podrà sol·licitar als alumnes del seu 
municipi l’aportació d’1/3 part del cost de 1,50 €/dia, encarregant-se de tota gestió econòmica sobre la 
qual, el Consell Comarcal del Baix Ebre no té cap tipus d’intervenció. 
 
Cinquè.-  L’import màxim per la despesa d’aquest servei per al curs 2014/2015 serà de ------ € 
 
Sisè-  El Consell Comarcal del Baix Ebre presentarà a l’Ajuntament de ___________ / l’EMD de 
_____________,  liquidacions periòdiques per prestació del servei  
 
1a. liquidació - abans del   15-03-2015  
2a. liquidació - abans del  31-05-2015 
3a. liquidació - abans del   30-06-2015 
 
Les liquidacions reflectiran, en la mesura del possible, la màxima realitat d’utilització del servei. No 
obstant això, en la 3a. liquidació es podran regularitzar les quantitats reals a través de l'últim dels 
pagaments. 
 
L’Ajuntament de ___________ / L’EMD de _____________, transferirà la quantitat corresponent de la 
liquidació,  al compte del Consell Comarcal del Baix Ebre (2100 0019 46 0200530167), en els 
següents  terminis màxims: 
 
1r. pagament - abans del   31-03-2015 
2n.pagament -  abans del  30-06-2015 
3r. pagament - abans del   31-07-2015  
 
 
Setè-  Si arriba el venciment del primer i segon  termini i no s’ha produït el pagament acordat, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el termini de 10 dies després de 
notificar a l’Ajuntament / l’EMD aquesta circumstància.  
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, amb efectes des del primer dia del curs 
escolar 2012/2013 i amb efectes únicament per a aquest curs. 
 
D’acord amb el seu contingut, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i amb un sol efecte. 
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Segon- Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca afectats pel transport d’alumnes 
d’ensenyament postobligatori, amb indicació que la quantitat màxima prevista per aquesta despesa és 
la següent:  

    

 Dies lectius:  176   

 Preu/dia:  1,50 €   

 

 

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Aldea, l' 13 3.432,00 € 2.288,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Aldover 3 792,00 € 528,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Alfara de Carles 2 528,00 € 352,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Ametlla de Mar, l' 8 2.112,00 € 1.408,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Ampolla, l' 25 6.600,00 € 4.400,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Benifallet 10 2.640,00 € 1.760,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Campredó 12 3.168,00 € 2.112,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Paüls 5 1.320,00 € 880,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

el Perelló-
Rasquera 12 3.168,00 € 2.112,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Vinallop 5 1.320,00 € 880,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Xerta 15 3.960,00 € 2.640,00 € 

    

Població Alumnes  Cost Total Cost Ajuntament 

Lligallos-Camarles 2 528,00 € 352,00 € 

    

Total 112  19.712,00 € 
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PUNT 11è- Aprovació, inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de l’atorgament del 
Premi Solidaritat 2015. 
 
L’any 2002, amb la voluntat de guardonar les millors iniciatives solidàries endegades per 
entitats sense ànim de lucre radicades a la comarca, el Ple d’aquest Consell Comarcal va 
aprovar les bases per a l’atorgament del primer Premi Solidaritat. 
 
En aquests moments, el Consell Comarcal considera molt adient donar continuïtat a 
l’atorgament d’aquest Premi que pot suposar un ajut econòmic a una iniciativa solidària 
rellevant en el curs de l’any 2015 i el reconeixement a  la tasca social exercida. Donada la 
situació econòmica, el Consell Comarcal procurarà la coparticipació privada per al 
finançament del premi.  
 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria del X Premi "Solidaritat” atorgat 
pel Consell Comarcal del Baix Ebre 
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL X PREMI "SOLIDARITAT” ATORGAT 
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
_______________________________________________________________________ 

Primera. Objecte 

 
El premi Solidaritat és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre que pretén reconèixer i 
premiar la millor iniciativa social i/o solidària de l’any 2015.  
Segona - Principis informadors del procediment de concessió 

 
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el 
procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 

Tercera. Destinataris 

 

Els destinataris d’aquests premi són les entitats públiques o privades que tinguin previst o hagin dut 

a terme projectes o iniciatives d’àmbit social i/o solidari enfocats a la comarca del Baix Ebre durant 

l’any 2015.  

Quarta. Sol·licituds 

 
La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar en el Registre General del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, carrer Barcelona nº 152, Tortosa i en horari de 9 a 14h, de dilluns a 
divendres.  
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el 
BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria. 
 
Les entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria del premi “Solidaritat”, hauran de 
presentar la següent documentació: 
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- Identificació de l’entitat mitjançant la documentació de constitució. 
- Identificació del representant de l’entitat, mitjançant la còpia del DNI 
- Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli). 
- Breu història de l'entitat (màxim 1 foli). 
- Descripció del projecte (màxim 6 folis) 

 
En el moment de la sol·licitud, en cas que el projecte o iniciativa ja s’hagi dut a terme o estigui en 
curs, o tan bon punt s’hagi produït i en referència a l’any 2015, també s’aportarà la següent 
documentació:  
 

- Grau acompliment objectius i resultats del projecte (màxim 1 foli) 
- Pressupost total detallat del projecte i grau execució (màxim 1 foli) 

 

Un cop rebuda la sol·licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol·licitar a les 

entitats  qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar el projecte de 

forma adient per a la seva resolució. 

Cada entitat podrà presentar un únic projecte. 

La presentació d'un projecte suposa l'acceptació de les bases dels Premi i la 

decisió del Jurat. 

Quinta. Termini de presentació i resolució 

Les sol·licituds s'hauran de presentar com a màxim el dia 31 d’octubre  de 2015 
 
La resolució i acte d’entrega del Premi tindrà lloc durant el mes desembre de 2015. 

Sisena. Dotació econòmica del premi 

 
La dotació total d'aquest premi serà la següent per col laborar en el finançament i desenvolupament 
del projecte premiat segons la decisió del jurat: 
  

- Premi:  1.500 €. 

Setena. Composició del jurat 

 
- El/la President/a del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
- El Conseller/a que presideixi l’àrea d’Atenció a les Persones (o aquella que la pugui substituir amb 
similar contingut) del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
- Un representant de cada grup polític comarcal.  
- Tres representants de l’entitat que col·labori en l’edició del premi (si s’escau) 
- El coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal, que actuarà com a secretari del jurat, amb 
veu i sense vot.  
 
El jurat qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar els 
guanyadors del premi, en base als criteris establerts en les bases. 
 
En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels seus 
membres. Si cal, el vot del President del Consell Comarcal és de qualitat. 

Vuitena. Criteris de concessió 

 
Es valoraran les característiques del projecte que figuren a continuació als efectes d’avaluar-los amb 
la màxima objectivitat.  
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- Impulsin el suport social, el desenvolupament educacional, esportiu i cultural de les persones 
desfavorides.   
 

- Garanteixin la viabilitat tècnica, econòmica i de gestió del projecte 
presentat, i estableixin mecanismes clars de seguiment i avaluació.  
 

- Beneficiïn un nombre ampli de persones. 
 

- Rebin una menor ajuda econòmica d'altres entitats. 
 

- Tinguin un component d'innovació. 
 
A criteri del jurat el Premi podrà ser declarat desert. 
 
Novena- Règim Jurídic Aplicable. 
 
En tot allò no previst en aquestes, serà d’aplicació la normativa general d’atorgament de 
subvencions. 

 
 
Segon. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores de l’atorgament del premi  en el 
tauler d’ anuncis del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona,  per donar coneixement de les mateixes i possibilitar 
qualsevol tipus d’ observació al respecte.  
 
 
PUNT 12è- Propostes d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
PUNT 13è- Informes de govern, si s’escau. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
PUNT 14è- 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 13:50  hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària 
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.  
          Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 


