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ACTA 01/2021 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier      
      
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviño i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep  
Galbe Mauri, Eladi  
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Jordan Farnós, Jordi 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Osorio Canterero, Francisco Javier  
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Audí, Domingo 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També són presents a la sessió: 

 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 

 
A Tortosa, sent les 14:00 hores del dia 29 de gener de 2021, es reuneixen sota la 
Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, 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 del President del Consell, Sr. Xavier Faura 
Sanmartín,  de data 26 de gener de 2021, sota el següent ordre del dia: 
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PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de les sessions anteriors de data 25 i 30 de setembre de 
2020. 
 
PUNT 2n.-  Expedient 78/2021. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 
PUNT 3r.-  Expedient 1191/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol·licitud 
de subvenció del Programa UBICA'T 
 
PUNT 4rt.- Expedient 1196/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol·licitud 
de subvenció del Programa Treball i Formació 2020. Línia DONA 
 
PUNT 5è.- Expedient 1214/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació del sol·licitud 
de subvenció del Programa referent d’ocupació juvenil 
  
PUNT 6è.- Expedient 1081/2020. Aprovació si s'escau, de l'adaptació del cost del 
tractament de residus per a l'exercici 2021 
  
PUNT 7è.- Expedient 36/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores de la 
subvencions mitjançant Targeta Solidària 
  
PUNT 8è.- Expedient 1177/2020. Aprovació, si s’escau del Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell 
Comarcal Ribera d'Ebre i Consell Comarcal Terra Alta, pel Servei d'Orientació i 
Acompanyament a Famílies 
  
PUNT 9è.- Expedient 43/2021. Aprovació, si s'escau, del 2n. expedient de modificació 
de crèdits al pressupost de 2021 
 
PUNT 10è.- Propostes d'urgència 
 
PUNT 11è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària 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 de l’acta de les sessió anterior 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha 
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 
consellers comarcals presents, l’acta 12/2020 de la sessió ordinària de data 18 de 
desembre de 2020. 
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PUNT 2n. Expedient 78/2021. Donar compte de Resolucions de Presidència. 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2021-0018 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1035/2020 -- 
Múltiples interessats -- BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR, CURS 2020-2021 -- 

1035/2020 

RP 2021-0017 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1034/2020 -- 
Múltiples interessats -- COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS 
DE MENJADOR, CURS 2020-2021 -- 

1034/2020 

RP 2021-0016 
SIA 2126637 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1118/2020 -- 
Múltiples interessats -- REVISIONS D'AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR, CURS 2020-2021 -- 

1118/2020 

RP 2021-0015 
SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1151/2020 -- 
Múltiples interessats -- AJUTS PER A L'ASSISTÈNCIA A LLARS 
D'INFANTS, 1a adjudicació -- 

1151/2020 

RP 2021-0014 

SIA 2400124 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -- 
Expedient 1289/2020 -- Contracte de serveis d'assistència tècnica 
per donar continuïtat a la cooperació territorial del Baix Ebre (2.0). 
-- 

1289/2020 

RP 2021-0013 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1211/2020 -
- 43589729Z SANDRA MILENA LAYTON PARRA -- Contractació 
treballadora familiar Sandra Milena Layton Parra -- 

1211/2020 

RP 2021-0012 SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 41/2021 -- 
Expedient 1a. modificació de crèdits al pressupost de 2021 -- 

41/2021 

RP 2021-0011 
SIA 2165371 -- Expedient 838/2020 -- 47623067A CINTA 
VALMAÑA CALBET -- Sol.licitud acumulació lactància Cinta 
Valmaña Calbet -- 

838/2020 

RP 2021-0010 
SIA 2126658 -- Expedient 29/2021 -- 78578772P MARIA 
GUADALUPE ESPINOSA -- RECONEIXEMENT TRIENNIS 
MARIA GUADALUPE ESPINOSA -- 

29/2021 

RP 2021-0009 
SIA 2126658 -- Expedient 30/2021 -- 47475633E Cristina 
Bertomeu Segovia -- RECONEIXEMENT TRIENNIS CRISTINA 
BERTOMEU SEGOVIA -- 

30/2021 

RP 2021-0008 SIA 2165359 -- 450 TURISME -- Expedient 620/2020 -- Solicituds 
i autoritzacions  Acces Via Verda per activitats -- Jordi Audí 

620/2020 

RP 2021-0007 

SIA 2126667 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1157/2020 -- 
47822308H ESTEFANIA CALABUIG MARTINEZ -- suspensió de 
contracte per mutu acord Estefania Calabuig Martínez 22-11-
2020. Excedència voluntària 14-01-2021 -- 

1157/2020 

RP 2021-0006 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 892/2020 -- 46978718E SIGRID MARTINEZ MARTIN -
- Contractació educadora social Sigrid Martinez Martin al servei 
d'intervenció socioeducatiu-servei diürn -- 

892/2020 

RP 2021-0005 
Expedient 1928/2018 -- 47828283J MARIA CURTO PONS -- 
Contractació Maria Curto Pons educadora social Servei Atenció 
Diurna SIS -- 

1928/2018 
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RP 2021-0003 

SIA 2165410 -- Expedient 1250/2020 -- U67234310 UTE BAIX 
EBRE-MONTSIA -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO 
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - UTE 
BAIX EBRE MONTSIA, PLANTA TRANSFERENCIA -- 

1250/2020 

RP 2021-0004 

SIA 2165410 -- Expedient 1249/2020 -- U67234310 UTE BAIX 
EBRE-MONTSIA -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO 
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - UTE 
BAIX EBRE MONTSIA, PLANTA ENVASOS -- 

1249/2020 

RP 2021-0002 SIA 2126660 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 1290/2020 -- 
Contractació personal neteja al Centre Ebre Terra -- 

1290/2020 

RP 2021-0001 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 870/2020 -- 
Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIÓ DE 
MONITORES I EMPLATADORES. MENJADOR ESCOLAR. 
CURS 2020-2021 -- 

870/2020 

RP 2020-0350 SIA 2126751 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 923/2020 -- 
Aprovació del pressupost per a l'exercici 2021 -- 

923/2020 

RP 2020-0349 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1264/2020 -- 47779181Q MARTA IGLESIAS OJEDA -- 
CONTRACTACIÓ INTERINATGE MARTA IGLESIAS_NEUS 
PONS_DINAMITZADORES_GENER 2021. ÀREA ACTIVACIÓ 
ECONÒMICA I OCUPACIÓ -- 

1264/2020 

RP 2020-0348 SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1281/2020 -- 
Contracte internitat Agustina Angullo (titular Gemma LLuesma) -- 

1281/2020 

RP 2020-0347 
SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 924/2020 -- 
Expedient per a l'aprovació de l'operació de tresoreria amb Banc 
de Sabadell per a 2021 

924/2020 

RP 2020-0346 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1283/2020 -- CONTRACTACIÓ DE LES PERSONES EN EL 
MARC DEL PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2020 (JENP 
2020) -- 

1283/2020 

RP 2020-0345 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1263/2020 -- CONTRACTACIÓ INTERINATGE CRISTINA 
MAIGI_ DESEMBRE 2020. ÀREA ACTIVACIÓ ECONÒMICA I 
OCUPACIÓ -- 

1263/2020 

RP 2020-0344 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1260/2020 -- CONTRACTACIÓ INTERINATGE FLORA 
MASIP_JOSEP AZNAR_CRISTINA BERTOMEU_ GENER 2021. 
ÀREA ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ -- 

1260/2020 

RP 2020-0342 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1260/2020 -- CONTRACTACIÓ INTERINATGE FLORA 
MASIP_JOSEP AZNAR_CRISTINA BERTOMEU_ GENER 2021. 
ÀREA ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ -- 

1260/2020 

RP 2020-0341 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1264/2020 -- CONTRACTACIÓ INTERINATGE MARTA 
IGLESIAS_NEUS PONS_DINAMITZADORES_GENER 2021. 
ÀREA ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ -- 

1264/2020 
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RP 2020-0343 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1260/2020 -- CONTRACTACIÓ INTERINATGE FLORA 
MASIP_JOSEP AZNAR_CRISTINA BERTOMEU_ GENER 2021. 
ÀREA ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ -- 

1260/2020 

RP 2020-0340 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 638/2020 -- 
P4300087F Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del 
Ebro (COPATE),-- CONTRACTE TÈCNIC DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA - CONTRACTACIÓ PÚBLICA  MIRIAM 
BIOSCA SANCHO -- 

638/2020 

RP 2020-0339 SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 924/2020 --
Resolució concertació operació tresoreria amb BBVA 

924/2020 

RP 2020-0338 
SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1252/2020 -- Projecte Treball a les 7 comarques_convocatòria 
2020-2021_Execució -- 

1252/2020 

RP 2020-0337 
SIA 2126658 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 876/2020 --
Gratificacions extraordinàries i complement personal serveis 
socials  exercici 2020 -- 

876/2020 

RP 2020-0336 
SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1266/2020 -- 
47823028W PAULA RAMIREZ SERRA -- Reconeixement de 
triennis PAULA RAMIREZ SERRA -- 

1266/2020 

RP 2020-0335 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1964/2019 -
- 40920099V MARIA ROSA MARGARITA SEBASTIA RIVALDA -- 
Contractació treballadora familiar Maria Rosa Margarita Sebastia 
Rivalda -- 

1964/2019 

RP 2020-0334 
SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1244/2020 -- 
52604571Y ROSA ANA FABRA LLAMBRICH -- reconeixement 
triennis Rosa Ana Fabra Llambrich -- 

1244/2020 

RP 2020-0333 
SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1123/2020 -- 
B43615442 ALTIUS SERVEIS I RECURSOS SL -- Gestió 
instal·lacions juvenils 2020 -- 

1123/2020 

RP 2020-0332 
SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1123/2020 -- 
B43615442 ALTIUS SERVEIS I RECURSOS SL -- Gestió 
instal·lacions juvenils 2020 -- 

1123/2020 

RP 2020-0330 SIA 2126638 -- Expedient 465/2020 -- Múltiples interessats -- 
PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2020 -- 

465/2020 

RP 2020-0331 
SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1123/2020 -- 
B43615442 ALTIUS SERVEIS I RECURSOS SL -- Gestió 
instal·lacions juvenils 2020 -- 

1123/2020 

RP 2020-0329 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 722/2020 -- 
47860438Z FLOR ARQUES RIBEIRO -- Contractació treballadora 
familiar Flor Arques Ribeiro -- 

722/2020 

RP 2020-0328 

SIA 2165328 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1180/2020 -- 
47857504R Andreu CURTO CASTELLS -- PETICIO 
INFORMACIÓ CONSELLER ANDREU CURTO CASTELLS 
SOBRE EQUIPAMENT DE TELEFONIA -- 

1180/2020 

RP 2020-0326 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1259/2020 -
- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES - DESEMBRE 2020 -- 

1259/2020 
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RP 2020-0327 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1259/2020 -
- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES - DESEMBRE 2020 -- 

1259/2020 

RP 2020-0323 SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1178/2020 -- Pòlissa de crèdit Baix Ebre Innova SL -- 

1178/2020 

RP 2020-0324 
SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 924/2020 -- 
Expedient per a l'aprovació de les operacions de tresoreria per a 
2021 -- 

924/2020 

RP 2020-0325 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1259/2020 -
- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES - DESEMBRE 2020 -- 

1259/2020 

RP 2020-0322 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1211/2020 -
- 43589729Z SANDRA MILENA LAYTON PARRA -- Contractació 
treballadora familiar Sandra Milena Layton Parra -- 

1211/2020 

RP 2020-0321 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
727/2020 -- Múltiples interessats -- SOL·LICITUD DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID-19. 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020 -- 

727/2020 

RP 2020-0320 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
727/2020 -- Múltiples interessats -- SOL·LICITUD DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID-19. 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020 -- 

727/2020 

 
 
PUNT 3r. Expedient 1191/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
sol·licitud de subvenció del Programa UBICA'T. 
 
L’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT 
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social regula la 
concessió de subvencions del Programa UBICAT per a la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, 
preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral. 
  
 La RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, obre la convocatòria per 
a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social 
(SOC–UBICAT) (ref. BDNS 534245). 
  
El Consell Comarcal del Baix Ebre, està estretament compromès amb el benestar de 
les persones, contemplant a la persona des d’una visió holística en la qual 
s’incorporen les diferents esferes que conformen la seva vida.  En aquest sentit, està 
preparat per oferir una sèrie de serveis i actuacions encarades a donar resposta al 
diferent tipus de necessitats que es puguin presentar. En efecte, compta amb un 
conjunt de recursos humans i materials que s’adapten a la pluralitat de situacions, 
afavorint una atenció individualitzada i integral adaptada a cadascuna de les variables 
que conformen una situació de vulnerabilitat. 
 
En el desenvolupament d’aquest programa s’ha previst: 
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a) Orientació Sociolaboral,  
b) Coneixement de l’entorn productiu 
c) Acompanyament a la inserció 
 
Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són les persones desocupades, 
inactives, o persones treballadores, preferentment, les que es troben en una situació 
de precarietat laboral.  
 
D'acord amb la corresponent Resolució de la convocatòria, una part de les 
destinatàries hauran de ser persones en situació de desocupació de llarga durada, 
prioritzant-se l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral: 
persones en situació de risc d'exclusió social, persones en situació d'atur de llarga 
durada, persones amb baixa qualificació professional, persones treballadores en 
situació d'atur majors de 45 anys, persones amb discapacitat física, psíquica, mental o 
sensorial, persones en tractament de salut mental, dones que han patit o pateixen 
situacions de violència de gènere i persones nouvingudes en situació de desavantatge 
laboral. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’Activació Econòmica i Esports, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la sol·licitud de participació en el programa UBICAT d’acord amb les 
disposicions de la Resolució TSF/2950/2020, de 16 de novembre, obre la convocatòria 
per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social 
(SOC–UBICAT) (ref. BDNS 534245), ja presentada, d’acord amb les següents dades: 
  
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ SOL.LICITADA PER ACTUACIONS.  
 
 Sol·licitud de 60 persones participants al programa  
 Actuacions i quantia a sol·licitar: o Actuació d’Orientació sociolaboral 72.902,41 €  

 Actuació de Coneixement de l’entorn productiu 26.867,01 €  

 Ajuts de transport i incentius econòmics 10.206,34 €  
  

TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 109.975,76 € 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de 
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 4t.- Expedient 1196/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
sol·licitud de subvenció del Programa Treball i Formació 2020. Línia DONA. 
 
La resolució TSF/2831/2020, del 30 d’octubre obre la convocatòria per a l’any 2020 
destinada a la concessió de subvencions de la línia DONA i l’acció COOR del 
Programa Treball i Formació, amb bases reguladores aprovades a l’ordre 
TSF/156/2018, del 20 de setembre, modificada per l’ordre TSF/115/2019, de 7 de juny 
i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, 
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Les persones destinatàries del Programa són dones en situació d’atur inscrites com a 
Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO) que formin part dels següents 
col·lectius: víctimes de violència de gènere; dones inscrites al servei d’ocupació de 
Catalunya com a DONO, com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la 
data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació i dones en risc de caure en 
situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestacions per desocupació o 
subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 52 anys. 

El nombre de contractes pre-assignats són a jornada completa amb una duració de 12 

mesos (4 contractacions a la línia DONES); una subvenció de 51,40 euros diaris 

(1.563,33 euros mensuals), amb subvenció total de 18.759,96 (12 mesos). En el cas 

dels Consells Comarcals les actuacions seran de caràcter supramunicipal i amb les 

competències del propi consell. 

Pel que fa a les accions de coordinació i suport tècnic, la subvenció per a la 

convocatòria 2020 es de 21,33 euros/hora. El total de la subvenció per a les accions 

de coordinació i suport es de 34.833,46 euros, associada a 1 contracte jornada 

completa. 

Des de l’àrea d’activació econòmica s’ha preparat i presentat la sol·licitud per tal que el 
Consell Comarcal del Baix Ebre pugui continuar gaudint dels beneficis d’aquest 
programa 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’Activació Econòmica i Esports, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei D’Ocupació de 
Catalunya, en el marc de la resolució TSF/2831/2020, del 30 d’octubre, pel qual s’obre 
la convocatòria per a l’any 2020 destinada a la concessió de subvencions de la línia 
DONA i l’acció COOR del Programa Treball i Formació, d’acord amb el següent detall: 
 
 
 

LÍNIA DONA 
 

Accions Formatives Contractacions de 12 mesos 
 

Tipus 
d'Acció 
Forma. 

Codi de 
l'Acció 
Forma. 

Imp. 
hora 

Dura. 
hores 

Cont.  

Subvenció a 
les Accions 

d'Exper. 
Laboral 

Subvenci
ó a les 

Accions 
Forma. 

Subven
ció 

Formaci
ó  

Transv. 
Formació 

Transversa
l 

7,94 30 

4 75.039,84 

952,80 

2.444,80  

Transv. 
Formació 

Transversa
l 

7,46 50 1.492,00 

 
       TOTAL 77.484,64 
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LÍNIA COOR  

Nombre de 
Tècnics/ques 

Cost Laboral Subvenció  

1 31.579,20 34.833,86  

  TOTAL 34.833,86 

 

TOTAL SUBVENCIÓ SOL.LICITADA 112.318,5 € 

 
 

Segon. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència per 
signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
PUNT 5è.- Expedient 1214/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació del 
sol·licitud de subvenció del Programa referent d’ocupació juvenil. 
 
L’ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, aprova les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent 
d'ocupació juvenil. 
 
L’ORDRE TSF/166/2019, d'1 d'agost, modifica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de 
novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa referent d'ocupació juvenil. 
 
La RESOLUCIÓ TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la 
convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar 
continuïtat al programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS) 
 
Les persones destinatàries del Programa referent d'ocupació juvenil són les persones 
joves entre 16 i 29 anys i especialment aquelles persones més joves amb especial 
dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d'assessorament i 
acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o 
ocupacional. 
 
D’acord amb la distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació juvenil 
per a la convocatòria 2020 que estipula l’Annex de la RESOLUCIÓ TSF/3125/2020, de 
25 de novembre, al Consell Comarcal del Baix Ebre li correspon una persona tècnica 
referent en la convocatòria 2020. 
 
D’acord també amb la RESOLUCIÓ TSF/3125/2020, de 25 de novembre, l’import 
econòmic màxim subvencionable per persona tècnica referent són 36.800,00 euros 
 
Aquest import econòmic cobreix les despeses d’una persona tècnica referent durant el 
període d’execució del Programa que, d'acord amb la base 16 de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost 
tindrà una durada màxima de 12 mesos  
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El programa Referents subvenciona la totalitat dels costos laborals excepte les 
indemnitzacions per finalització de contracte. Aquesta despesa per finalització de 
contracte no la contemplem degut a la previsió de continuïtat del programa, més enllà 
de la finalització d’aquesta convocatòria. 
 
El fet de sol·licitar aquest programa pot comportar també unes despeses de gestió 
indirectes que s’hauran de sufragar amb recursos propis de l’ens. Aquestes despeses 
de gestió indirectes poden oscil·lar vora els 140 €. 
 
El Programa tindrà una durada màxima de 12 mesos d'acord amb la base 16 de 
l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 
d'agost. 
 
Des de l’àrea d’activació econòmica s’ha preparat i presentat la sol·licitud per tal que el 
Consell Comarcal del Baix Ebre pugui continuar gaudint dels beneficis d’aquest 
programa 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’Activació Econòmica i Esports, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei D’Ocupació de 
Catalunya per a la contractació d’una persona tècnica per tal de desenvolupar les 
actuacions emmarcades en el Programa referent d’ocupació juvenil 
 
Segon. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència per 
signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
PUNT 6è.- Expedient 1081/2020. Aprovació si s'escau, de l'adaptació del cost del 
tractament de residus per a l'exercici 2021. 
 
La Sra. Zaragoza, portaveu del grup de Junts demana la paraula per expressar el 
sentit  del seu vot negatiu, ja que tal com va passar en anteriors plens vam votar en 
contra d’aquests increment i sabem que diferents ajuntaments de la comarca han 
mostrat la seva disconformitat. Afegeix que no estan d’acord amb els costos derivats 
del tractament i creu que s’ha de buscar una solució per tal que no hagin de pagar els 
ajuntaments aquests costos. 
 
El Sr. Faura en representació del grup comarcal d’ERC, li respon que no poden reduir 
l’estructura actual ja que l’any vinent l’haurien de tornar a disposar i això augmentaria 
els preus dels costos. 
 
Un cop s’han exposat els diferents punts de vista els consellers i consellers voten la 
proposta següent: 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels 
ajuntaments de la comarca en matèria de residus. El conveni signat per regular la 
delegació de competències disposa que aquest document es completarà cada any amb 
un annex que definirà exactament les prestacions objecte de les competències delegades 
i el seu cost. 
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Actualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei a través del seu ens 
instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-. 
 
En data 29.10.2020, COPATE va traslladat al Consell Comarcal del Baix Ebre el cost 
aplicable a partir del proper dia 1 de gener de 2021. En la mateixa data, la gerència del 
Consell va traslladar a cada ajuntament el document amb la seva fitxa de detall. 
 
En data 09.11.2020, es reuneix el Consell d’Alcaldes del Baix Ebre i els assistents 
reben informació detallada del document lliurat amb explicació tècnica i econòmica del 
seu contingut. 
 
En data 27.11.2020, el Ple del Consell acorda aprovar el cost dels serveis de recollida, 
transport i tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius per a 
l’exercici 2021 i fins que s’acordi una modificació dels mateixos. 
 
COPATE ha comunicat al Consell Comarcal del Baix Ebre que els costos aprovat 
estaven calculats per a un escenari de tractament de residus en una planta externa a 
les instal·lacions pròpies de Mas de Barberans, atès que aquestes es troben en un fase 
d’ocupació important i en un procés d’ampliació que, per la seva complexitat i la situació 
actual, s’està dilatant en el temps.  
 

Així, les actuals instal·lacions de Mas de Barberans només disposen de  capacitat de 
tractament fins al primer  trimestre de 2022 i sense data prevista de la posada en 
funcionament de la fase IV del Dipòsit Controlat que forma part del projecte de la nova 
planta de compostatge i planta de pretractament de resta que es troba en fase d’estudi 
i redacció des de finals de 2019. 
 
Els costos de tractament previsibles per a l’exercici 2021 preveien aquesta situació real i 
l’estimació de preu de tractament resultant de l’expedient de licitació del servei que calia 
iniciar un cop aprovat el pressupost de COPATE de 2021. 
 
La utilització del sistema compartit de tractament -propi i extern- s’havia plantejat com 
l’opció amb més avantatges tècnics i també econòmics, pel fet que la distribució de 
tones en les diferents opcions durant tota l’anualitat permetia un millor control de la 
instal·lació pròpia que havia de propiciar menor utilització del servei extern, amb el 
consegüent estalvi. 
 
La presentació de reclamacions al pressupost de COPATE ha donat lloc a la 
impossibilitat d’iniciar el procediment de licitació corresponent per contractar el servei 
extern de tractament que s’hagués utilitzat per alleugerir la pressió de capacitat actual 
de la instal·lació de Mas de Barberans 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Gestió Ambiental i Sector Primari, i amb unanimitat de tots els membres presents, 
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. El cost dels serveis de tractament de residus a la comarca del Baix Ebre 
aprovat en sessió plenària de data 27.11.2020, seran efectius per a l’exercici 2021 a 
partir del moment que es produeixi la utilització d’un servei extern de tractament de 
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residus, d’acord amb els preus resultants d’aquesta licitació i amb la informació i 
consens previ dels ajuntaments de la comarca. 
 
Fins que es produeixi la necessitat d’aplicar els preus amb servei de tractament extern, 
es mantenen en vigor el preus aplicats a l’exercici 2020, amb l’aplicació del cànon de 
residus que correspon a l’anualitat 2021. 
 
Segon- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre. 
 
 
 
 
 
PUNT 7è.- Expedient 36/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores de 
la subvencions mitjançant Targeta Solidària. 
  
El Consell Comarcal del Baix Ebre gestiona des de ja fa un temps, el programa tiquet 
fresc mitjançant el lliurament de vals per bescanviar per aliments frescos..  
 
El projecte és un recurs eficaç que permet ampliar el sistema tradicional de cobertura 
de necessitats bàsiques d'alimentació de la població més desfavorida consolidant el 
treball que s'està fent amb les administracions locals i supralocals, alhora que implica i 
capacita els participants per afrontar de forma autònoma i responsable la situació 
sociofamiliar en què es troben, i té com a objectiu principal cobrir, de forma subsidiària, 
necessitats puntuals i molt concretes d'alimentació, destinades a persones o famílies 
necessitades, que han estat acollides i valorades, prèviament, d'acord amb els barems 
establerts, tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament 
sostenible.  
 
Aquest projecte, tracta, en definitiva, de complementar la dieta de les persones que es 
troben en el llindar de la pobresa, d’oferir productes frescos, per tal d’aconseguir una 
dieta equilibrada i saludable. 
  
Amb l’aprovació de les bases reguladores dels ajuts mitjançant Targeta Solidària es 
pretén substituir el programa tiquet fresc (lliurament de vals bescanviables)  amb els 
següents objectius:   
 

• Garantir l’accés a aliment fresc a persones que es troben en situació de 
pobresa o vulnerabilitat social per tal de garantir un alimentació de qualitat, equilibrada 
i saludable. 

• Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d'ajuts econòmics per 
l’alimentació que s'atorguen a persones vulnerables sense recursos per part dels 
serveis socials locals.  

• Desenvolupar estratègies d’atenció a les necessitats alimentaries que evitin 
l’estigmatització dels beneficiaris de la targeta, en poder escollir lliurement els aliments 
de la seva preferència en establiments normalitzats. 

• Garantir els drets basics i humans des de la generació de polítiques de foment 
de l'autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones. 
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El nou sistema d’ajut preveu que seran persones beneficiàries les persones i/o famílies 
empadronades als municipis de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació 
del serveis social bàsic amb el Consell Comarcal i que es trobin en situació de 
vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen 
dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o 
aquests són insuficients i que compleixin 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Serveis a les Persones, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les BASES REGULADORES DELS AJUTS  PER A SITUACIONS 
D’URGÈNCIA SOCIAL MITJANÇANT LA "TARGETA SOLIDÀRIA 2021" DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i la  convocatòria per a la concessió. 

  

BASES REGULADORES DELS AJUTS  PER A SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL 
MITJANÇANT LA "TARGETA SOLIDÀRIA 2021" DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. 

 
 

I. OBJECTE 

 
1. L'objectiu de la targeta solidària és prestar un suport efectiu en la cobertura de les necessitats 
bàsiques de persones o  famílies del Baix Ebre en situació de risc de vulnerabilitat o d'exclusió 
social. 
 
2. Les ajudes regulades en la present Bases tenen caràcter finalista, havent de destinar-se 
únicament a l'objecte per al qual són concedides. 
 
3. La Targeta Solidària serà d'aplicació a la comarca del Baix Ebre per a aquelles persones o unitats 
familiars que compleixin els requisits que es detallen a continuació i que per la seva situació 
socioeconòmica no puguin fer front a la cobertura de les necessitats bàsiques en alimentació. 
 
4- L’objecte de la targeta solidària és concedir als beneficiaris descrits a l’apartat segon d’aquestes 
bases, una ajuda econòmica que dependrà dels membres de la unitat familiar per adquirir productes 
alimentaris de primera necessitat.  
 
-1 membre: 150 euros 
-2/3 membres: 180 euros 
-4 o més: 200 euros. 
 

II. BENEFICIARIS. 

 
 
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades als municipis de la 
comarca que tenen signat conveni per a la prestació del serveis social bàsic amb el Consell 
Comarcal i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i 
acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o 
aquests són insuficients i que compleixin els següents requisits: 
 
- No tenir concedides  prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin 
cobrir la necessitat sorgida. 
 
- Estar empadronats a la comarca del Baix Ebre abans dels 6 mesos anteriors a la data de la 
sol·licitud, excepte el municipi de Tortosa. 
 
- La unitat de convivència de la persona sol·licitant, durant últims tres mesos anteriors a la data de 
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sol·licitud, ha de tenir uns ingressos iguals o inferiors als reflectits en el quadre de l’apartat següent. 
  
Tindrà la consideració d'Unitat Familiar o de Convivència, als efectes previstos en aquestes bases, la 
integrada pel sol·licitant i les persones que convisquin en el mateix domicili  i es trobin unides a la 
sol·licitant per matrimoni o anàloga relació a la conjugal o per vincles de parentiu fins al tercer grau 
de consanguinitat o adopció / acolliment. El Consell Comarcal comprovarà aquestes dades 
mitjançant la consulta al Padró Municipal d'Habitants. Ningú no pot formar part de més d'una Unitat 
de Convivència. 
 
 

III. REQUISITS ECONÒMICS 

 
Les dades econòmiques per avaluar el requisit d’ingressos de la unitat familiar, són les següents: 

 
 

Unitat familiar Per determinar els nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de 

renda de  suficiència de Catalunya 

Un adult 569,12 

Un adult i un menor 739,86 

Un adult i dos menors 910,59 

Un adult i tres menors 1.081,33 

Dos adults 853,68 

Dos adults i un menor 1.024,42 

Dos adults i dos menors 1.195,15 

Dos adults i tres menors 1.365,89 

Tres adults 1.138,24 

Tres adults i un menor 1.308,98 

Tres adults i dos menors 1.479,71 

Tres adults i tres menors 1.650,45 

 
Són menors els membres de la unitat familiar que no hagin complert 18 anys el dia de la sol·licitud de 
l’ajut 
 
Per a cada adult de més a la llar: IRSC x 0,5: 284, 56 euros. 
 
Per a cada menor de més a la llar: IRSC x 0,3: 170,74 euros. 
 
En cas de revisió de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya es procedirà a l’actualització 
immediata de les quanties anteriors adequant-les al mencionat indicador. 
 
Als ingressos mensuals es descomptarà l’import del lloguer o la hipoteca. 
 
 
 

IV.- QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I MODALITAT DE LLIURAMENT 

 
La quantia de l'ajuda dependrà dels membres de la unitat familiar.  
 
-1 membre: 150 euros 
-2/3 membres: 180 euros 
-4 o més: 200 euros. 
 
S'abonarà mitjançant el lliurament d'una targeta de dèbit carregada amb l'import a què ascendeixi l'ajuda 
per al seu ús en un establiment comercial del sector alimentari.  
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S’efectuarà un primer pagament anticipat del 50% de l’ajuda concedida en el moment de la resolució de 
l’atorgament. Una vegada comprovada la correcta justificació de les despeses es procedirà a la recàrrega 
de la targeta moneder pel 50% de  l’ import restant atorgat. 
 
L’import no utilitzat en la primera càrrega s’acumularà i es podrà utilitzar en els mesos 
posteriors. 
 

 Termini 
presentació 

Entrega 
targetes 

Justificació 
50% 

Recàrrega Justificació 
resta 

Primera 
convocatòria 

31/3/2021 3/5/2021 Màxim 
15/7/2021 

2/8/2021 15/10/2021 

Segona 
convocatòria 

1/4/2021 a 
30/6/2021 

2/8/2021 Màxim 
15/10/2021 

2/11/2021 14/1/2022 

 
 
Les persones beneficiàries hauran de presentar la justificació de les despeses     subvencionables 
mitjançant la presentació dels justificants de compra amb els productes detallats. 
 
Les targetes tindran una validesa que vindrà determinada en la resolució de la concessió, sempre fins el 
31 de desembre de  2021. Transcorregut aquest termini sense utilitzar el beneficiari l'import de l'ajut, 
s'entendrà que renuncia a l'ajuda, o a part d’aquesta, i caducarà la seva validesa, la qual cosa es 
comunicarà a l'entitat col·laboradora perquè procedeixi a la seva cancel·lació.  
 
Els ajuts s’atorgaran en funció de l’aplicació pressupostària. Quan es produeixi l’esgotament econòmic de 
l’aplicació no es podran atendre més sol·licituds, a excepció que es doni el cas d’una nova ampliació.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa inicialment  per l’exercici 2021 de l’aplicació pressupostària 
UBASP231-22105 amb dotació de 70.000€ per atendre aquesta modalitat d’ajut. 
 
 
 

V. DESPESES SUBVENCIONABLES 

 
Són despeses subvencionables els destinats, únicament i exclusivament, a adquirir productes alimentaris 
de primera necessitat. Resten excloses expressament les begudes alcohòliques.  
 
 

VI.- TERMINI PER A SOL·LICITAR L'AJUDA 

 
El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia següent a la publicació d'aquestes bases al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà el dia 31 de març en primera convocatòria i del dia 
1 d’abril al 30 de juny en segona convocatòria sempre supedidat a la consignació pressupostària.  
 
 
 

VII.- PROCEDIMENT 

 
Documentació a aportar pel sol·licitant 
 
Les sol·licituds, segons el model establert en l’annex, es presentaran preferentment al registre general del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, acompanyades de la documentació necessària que acrediti la situació 
econòmica i familiar. 
 
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent del 
procediment administratiu  
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per valorar els ajuts és: 
 
- DNI/NIE del sol·licitant 
- Documentació acreditativa de la situació econòmica durant els tres mesos anteriors a la data de la 
sol·licitud: extractes bancaris dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud de tota la unitat de 
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convivència. 
 

En cas de mancar algun d’aquests documents o ser defectuosos,  es sol·licitarà la seva esmena i/o 
aportació i, un cop esmenada la documentació, es seguirà el mateix tràmit.  
 
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.  
 
La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda, de forma presencial 
en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el corresponent requeriment i amb registre de 
sortida. En cas que no s’hagi requerit la documentació presencialment, aquesta es podrà requerir a 
l’usuari . El termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la 
notificació efectiva.  
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, o de forma motivada sol·licita 
una pròrroga,  s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud i es procedirà a l’arxiu de 
l’expedient. 
 
Documentació interna 
 
La sol·licitud es complementarà amb el pertinent informe socioeconòmic del treballador/a- educador/a 
social valorant la sol·licitud, amb el vistiplau del coordinador del Departament. 
 
 
 
Procediment d’atorgament 
 
L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant resolució de la Presidència del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la sol·licitud. Si transcorre el 
termini esmentat sense resolució, l’ajut es considerarà denegat. Es donarà compte de les sol·licituds 
aprovades a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones del mes següent al seu atorgament. 
 
Les sol·licituds d’ajut s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre general del Consell Comarcal del 
Baix Ebre i s’atorgaran fins a esgotar la corresponent partida pressupostària 
 
En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per atorgar la targeta 
solidària.  
 
Pla de treball 
 
Un cop atorgat l’ajut, els professional de serveis socials de referència elaborarà un pla de treball per al 
seguiment efectiu de les condicions de l’ajut. 
 
 

VIII.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS. 

 
Els beneficiaris queden obligats a: 
 
- Complir el pla de treball establert pel/la tècnic/a de referència del Departament de Serveis a les 
Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre  
 
- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacional o internacional. 
 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades que se'ls requereixin 
segons la llei. 
 
- Aportar al professional dels Serveis Socials del Consell Comarcal de referència, els tiquets originals de 
la despesa. 
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- Destinar l'import de l'ajut a la finalitat per a la qual es va atorgar: adquisició de productes alimentaris de 
primera necessitat. 
 
- Fer una compra que proporcioni una alimentació saludable d'acord a l'edat i les circumstàncies de la 
unitat familiar. 
 
- Notificar qualsevol canvi de les seves circumstàncies socioeconòmiques. 
 
- No fer un ús fraudulent dels productes adquirits ni de la targeta solidària. 
 
 

IX.- SUSPENSIÓ DE L'AJUDA I REINTEGRAMENT  

 
En el cas que el beneficiari incomplís alguna de les obligacions establertes en les presents bases perdrà 
el dret a l'ajuda i la targeta serà cancel·lada immediatament. 
 
Igualment es produirà la pèrdua del dret a  l'ajuda en els següents supòsits: 
 
- Que el sol·licitant o la seva unitat de convivència compti amb recursos econòmics superiors als 
establerts en les presents bases amb posterioritat a la resolució de concessió. 
 
- L'actuació fraudulenta del beneficiari per obtenir la prestació. 
 
- L'adquisició de productes que no estiguin previstos en el llistat facilitat de necessitats bàsiques. 
 
- Que el sol·licitant percebi prestacions incompatibles.  
 

X. DESISTIMENT. 

 
En el cas de la concessió de la prestació i  no localització del sol·licitant per al lliurament de la targeta 
solidària, es realitzarà notificació per escrit a l'adreça que consti a la sol·licitud de la mateixa. Si notificat 
per escrit conforma a llei, no es localitzés al sol·licitant, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud i es 
tramitarà el desistiment de la sol·licitud. 
 
En el cas que el sol·licitant faci lliurament de la targeta solidària per considerar que no necessita el recurs, 
es realitzarà compareixença per escrit i es donarà per desistida la seva sol·licitud, interrompent la 
prestació de forma definitiva. 
 

XI. PÈRDUA O ROBATORI. 

 
Davant la pèrdua o robatori de la targeta, el beneficiari ha de formular denúncia dels fets davant les forces 
de seguretat i sol·licitar una nova targeta i l'anul·lació de l'anterior. En aquest cas el cost d’emetre una 
nova targeta anirà a càrrec de l’usuari/a. 
 
 

XII. PROTECCIÓ DE DADES I NORMATIVA SUPLETÒRIA 

 
La presentació de la sol·licitud d'ajuda implicarà l'acceptació de la cessió de les dades contingudes en la 
mateixa, els que siguin requerits posteriorment per completar l'expedient, així com els relatius a l'ajuda, si 
és el cas, concedida, al Consell Comarcal del Baix Ebre amb finalitats estadístiques, d'avaluació i 
seguiment i per a l'elaboració de les targetes per l'entitat col·laboradora. Així mateix, queden informats els 
sol·licitants que podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant 
comunicació escrita al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
 
Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la legislació especifica, 
estatal, autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu defecte, el Decret 179/1995, de 13 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i el seu reglament, així com la normativa vigent sobre el procediment 
administratiu. 
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Segon. Facultar el President del Consell Comarcal per tal que, mitjançant Resolució, 
pugui ampliar la convocatòria d’ajuts si es produeix alguna aportació addicional de 
fons o bé pugui establir noves convocatòries si s’escau. 
  
  
Tercer. Registrar la informació a incloure en la BDNS pels mitjans electrònics que 
aquesta proporcioni, acompanyada del text de la convocatòria, del seu extracte i de les 
seves dades estructurades.  
  
Després de registrar la informació, la BDNS posarà l'extracte de la convocatòria a la 
disposició del Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació. En la publicació 
de l'extracte haurà de constar el codi d'identificació que hagi assignat la BDNS a la 
convocatòria.  
 
 
PUNT 8è.- Expedient 1177/2020. Aprovació, si s’escau del Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Consell Comarcal Ribera d'Ebre i Consell Comarcal Terra Alta, pel Servei 
d'Orientació i Acompanyament a Famílies. 
 
El Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies és un servei de caràcter universal i 
preventiu. En el cas del SOAF Terres de l'Ebre el servei és itinerant per tot el territori 
(inclou les quatre comarques; Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta). 
 
Aquest servei es defineix com un punt d'informació i assessorament en tot el que fa 
referència a les necessitats i interessos de les famílies. Des del SOAF es treballen les 
capacitats relacionals i comunicatives que sorgeixen dins de la unitat familiar, tot 
seguint un enfocament sistèmic. Se les acompanya per aconseguir una millora del seu 
benestar, potenciant les  pròpies capacitats d'afrontament i rebent suport en qüestions 
diverses que puguin afectar en la criança i desenvolupament dels seus fills i filles. 
L’atenció pot ser tant individual com grupal sempre enfocat en promoure una 
parentalitat positiva. També promou la participació activa de les famílies a través de 
tallers i activitats grupals. 
 
A partir del 2011 va néixer aquest mateix projecte a les Terres de l’Ebre a través de 
l’entitat Associació Acció Social Integral (ACSOI). Quan ACSOI va ser absorbida per la 
Fundació Gentis, aquest servei va passar a gestionar-se des d’aquesta, amb els 
mateixos professionals que el portaven.  
 
La Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya va tenir interès en 
implementar el SOAF a les Terres de l’Ebre, i va sol·licitar la col·laboració del Consell 
Comarcal del Montsià per prestar-lo al territori. Aquesta es concretà en el finançament 
de projecte al 100%, durant els exercicis 2017 i 2018, incorporant-ho al Protocol 
addicional al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, concretament incorporant la Fitxa número 39. 
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A l’any 2019 els Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre van signar un conveni de 
col·laboració, per als exercicis 2019 i 2020, per la continuïtat de la prestació del Servei 
d’Orientació i Atenció a les Famílies. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Serveis a les Persones, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
1.  
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, 
Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta i Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre per a la realització del projecte “Servei d'Orientació  i 
d'Acompanyament a Famílies de les Terres de l’Ebre”, que s’annexa. 
 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, 
Consell Comarcal de la Terra Alta i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per al projecte “Servei 
d'Orientació  i d'Acompanyament a Famílies  de les Terres de l’Ebre”  
 
REUNITS 
El Sr. Joan Roig i Castell , que intervé en aquest acte en qualitat de president del consell comarcal del 
Montsià, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 
El Sr. Xavier Faura Sanmartín que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 
La Sra. Neus Sanromà i Samper, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, nomenada  per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 
La Sra. Gemma Carim Gironés, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, nomenada per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 
Les parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i obligar-se, en representació 
de les respectives administracions, i 

MANIFESTEN 

2. El Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies és un servei de caràcter universal i preventiu. 
En el cas del SOAF Terres de l'Ebre el servei és itinerant per tot el territori (inclou les quatre 
comarques; Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta). 

3. El Servei d'Orientació  i d'Acompanyament a Famílies es defineix com un punt d'informació i 
assessorament en tot el que fa referència a les necessitats i interessos de les famílies. Des del 
SOAF es treballen les capacitats relacionals i comunicatives que sorgeixen dins de la unitat 
familiar, tot seguint un enfocament sistèmic. Se les acompanya per aconseguir una millora del 
seu benestar, potenciant les  pròpies capacitats d'afrontament i rebent suport en qüestions 
diverses que puguin afectar en la criança i desenvolupament dels seus fills i filles. L’atenció pot 
ser tant individual com grupal sempre enfocat en promoure una parentalitat positiva. També 
promou la participació activa de les famílies a través de tallers i activitats grupals. 

4. La Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya va tenir interès en implementar el 
SOAF a les Terres de l’Ebre, per aquest motiu va sol·licitar la col·laboració del Consell Comarcal 
del Montsià per prestar-lo al territori. Aquesta es concretà en el finançament de projecte al 100%, 
durant els exercicis 2017 i 2018, incorporant-ho al Protocol addicional al Contracte programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, concretament incorporant la Fitxa 
número 39. 

5. A l’any 2019 els Consells Comarcal de les Terres de l’Ebre van signar un conveni de 
col·laboració, per als exercicis 2019 i 2020, per la continuïtat de la prestació del Servei 
d’Orientació i Atenció a les Famílies. 

6. És voluntat de les parts continuar col·laborant en la prestació del Servei d’Orientació i Atenció a 
les Famílies de les Terres de l’Ebre. 
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D’acord amb aquestes premisses, les parts acorden col·laborar amb el projecte “Servei d'Orientació  i 
d'Acompanyament a Famílies de les Terres de l’Ebre” i, a aquest efecte, formalitzar el present conveni 
que es regirà d’acord amb les següents: 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, 
Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
per a la realització del projecte “Servei d'Orientació  i d'Acompanyament a Famílies de les Terres de 
l’Ebre”  
Les administracions locals baix signants gaudiran d’aquest servei de l’1 de gener  fins al 31 de  desembre 
de 2021, amb la possibilitat de pròrroga de vigència del conveni per un any natural més. 
L’àmbit territorial serà el corresponent a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre.  
 
Segona: Obligacions de les entitats locals i finançament.  

1. El pressupost total del projecte és de 67.627,00€ per a l’exercici 2021, dels quals el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies finançarà la quantitat màxima de  67.627,00 €, corresponents 
als costos del personal tècnic del SOAF, d’acord amb el contingut de la Fitxa número 39, en el  
marc de l’addenda, per a l’exercici 2021, al  Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat.  

2. Els costos de gestió que l’entitat adjudicatària imputa al contracte de prestació del servei del 
SOAF, fins a un màxim de 4.302,00€/any, es repercutiran a les administracions locals sòcies del 
projecte d’acord amb la següent distribució: 

 

Administracions locals Aportació màxima anual 

Consell Comarcal del Montsià 1.434,00€ 

Consell Comarcal del Baix Ebre 1.434,00€ 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 717,00€ 

Consell Comarcal de la Terra Alta 717,00€ 

 

3. Si en l’adjudicació, d’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contactes del sector públic, és produeix un estalvi 
econòmic sobre el pressupost màxim de licitació, aquest es repercutirà íntegrament en 
l’aportació que el Consell Comarcal del Montsià destina al projecte en concepte de despeses 
indirectes i de gestió . 

4. El Consell Comarcal del Montsià,  un cop rebuda la memòria de l’empresa/entitat que gestionarà 
el SOAF haurà de retre els comptes finals on hi constarà la memòria, assenyalada abans, i el 
compte justificatiu relatiu a la despesa executada abans del 15 de febrer de l’any següent a 
l’exercici a justificar. 

5. Les administracions locals signants facilitaran a l’empresa/entitat que gestioni el SOAF les Terres 
de l’Ebre les instal·lacions i el material necessari per tal de d’implementar i desenvolupar el 
SOAF al seu territori, d’acord amb les disponibilitats de cada ens. 

6. Igualment cada ens locals proposarà una persona de contacte per desenvolupar les actuacions 
que es prevegin en el seu territori. 

7. Les administracions locals faran el pagament al Consell Comarcal del Montsià de la part que 
correspongui a la signatura d’aquest conveni per tal que aquest un cop rebut tot el finançament 
signi el contracte de serveis amb l’entitat adjudicatària. 

8. En posteriors exercicis, les administracions locals faran el pagament de la part que els 
correspongui durant el primer trimestre de l’any en curs, atès que aquestes són imprescindibles 
per al funcionament regular del SOAF. Les aportacions econòmiques dels ens locals es 
consideren prepagables. 
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Tercera. Comissió de seguiment. 

1. La comissió de seguiment estarà formada pels representants següents: 

 1 representant tècnic per cada Consell Comarcal 

 1 representant tècnic dels Serveis Territorials de TASiF 

 1 representant tècnic de l’entitat que gestioni el SOAF 

2. La comissió s’ha de reunir com a mínim un cop l’any. 

3. El funcionament d’aquesta comissió es regirà pel que estableix l’art. 15 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les Administracions Públiques 

 
Quarta. Durada del Conveni 
La durada d’aquest conveni es fixa de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2021 se’ns prejudici de la 
seva pròrroga per un any, prèvia revisió de les condicions durant el darrer trimestre de l’any en curs amb 
efectes per a l’exercici següent.  
 
Cinquena. Incompliment 
En cas que les parts incompleixin algun dels acords es resoldrà de forma automàtica sens perjudici del 
reintegrament de la aportació fixada al present conveni. 
En el cas que les condicions establertes en aquest conveni es modifiquin  es podrà minorar o augmentar 
les aportacions fixades. 
 
Sisena. Règim de modificació del conveni 
Serà l’establert en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 
 
Setena. Jurisdicció 
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, modificació, aplicació, execució 
i/o resolució del present Conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciós - administrativa. 
 
En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts signen el present document en el lloc i la data de la 
signatura electrònica. 

 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 9è.- Expedient 43/2021. Aprovació, si s'escau, del 2n. expedient de 
modificació de crèdits al pressupost de 2021. 
  
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent pels quals no existeix crèdit o és insuficient al vigent Pressupost de la 
Corporació, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats sobre els totals 
previstos en algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta 
dels ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en 
la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució, per Provisió de 
Presidència es va incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari, 
suplement de crèdit i transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa.  
  
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
  
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
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Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar 
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobri 
sobre el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.  
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i 
transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, finançat amb càrrec a 
nous ingressos comunicats sobre els totals previstos en algun concepte del 
Pressupost corrent i transferència entre aplicacions en disminució, d'acord al següent 
detall:  

Crèdit extraordinari 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

SANEJA 161 62303 
Projecte ampliació EDAR l'Ametlla 
CV19000650 

40.000,00 

SANEJA 161 62304 Redacció estudis aigües blanques Riumar 27.000,00 

SOC 241 22707 Estudis i treballs tècnics 7C 2020 48.394,80 

ENSE 326 48007 Conveni Institut Escola el Temple 14.559,06 

   TOTAL 129.953,86 

 
Suplement de crèdit 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

SANEJA 161 22707 Direcció tècnica redacció projectes 16.200,00 

SANEJA 161 62301 Remodelació EDAR Tivenys 630,35 

UBASP 231 22105 Programa tiquet fresc 36.321,46 

UBASP 231 46501 Conveni SOAF 1.434,00 

ENSE 326 13101 Personal temporal monitors/es ensenyament 2.264,31 

ENSE 326 16000 Seguretat Social ensenyament 720,96 

   TOTAL 57.571,08 

 
Transferències en augment 

 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

ADMIN 920 21201 Manteniment edifici c/ del Vall 1.000,00 

ADMIN 920 21301 Manteniment punts de recàrrega 2.000,00 

UBASP 231 13000 Personal fix serveis socials UBASP 3.200,00 

   TOTAL 6.200,00 
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Aquesta modificació es finança en els següents termes:  
  

Nous ingressos 
 

Concepte Descripció Import 

45002 Contracte programa serveis socials 36.321,46 

45030 Addenda Dep. Ensenyament 17.544,33 

45051 SOC. Programa 7c 48.394,80 

45101 ACA. Convenis projectes sanejament 16.200,00 

46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals 1.434,00 

75102 ACA. Convenis projectes sanejament 67.630,35 

 TOTAL  187.524,94 

 
 

Transferències en disminució 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

GRAL 929 50000 Fons contingència i altres imprevistos 6.200,00 

   TOTAL 6.200,00 

 
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents: 
  
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-ho a exercicis posteriors. 
  
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 
  
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
 
 
 
PUNT 10è.- Propostes d’urgència. 
 
No se’n presenten 
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PUNT 21è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
La Sra. Sandra Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, pregunta al Sr. Fabra 
sobre unes incidències a la via verda, a la zona de la sucrera, on hi havia uns pilons i 
unes senyals al terra que actualment han hagut de treure. 
 
El Sr. Faura li respon que les obres s’havien fet d’acord amb la documentació que 
tenia ADIF i amb la llicència municipal atorgada, però que o bé regants o bé l’ACA 
utilitzaven una part de via degut a uns sifons que hi ha a la vora del canal per al seu 
manteniment, i que aquests pilons dificultaven la mobilitat de vehicles, així que de 
moment s’ha habilitat un tros de tram compartit però s’està treballant amb Caminos 
Naturales per tal d’habilitar un tram del costat per tal de solucionar la utilització 
d’aquest espai compartit ja que no creiem que sigui el més idoni. 
 
Seguidament el Sr. Domingo Tomàs, membre del grup de Junts, realitza un prec al Sr. 
Faura, un prec on demana no caure en la política del ha de ser això o així, si no que 
s’ha de intentar seguir un tarannà de col·laboració entre tots per tal de treure un millor 
rendiment i no apujar costos, i poder destinar aquesta part econòmica a l’àmbit social o 
a la recuperació econòmica que és on ens fa més falta, així que l’emplaço a seguir 
treballar per trobar un consens. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 14:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del 
President  
 
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA 


