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ACTA 02/2016 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President 
Sr. Daniel Andreu Falcó         Jose Emilio Bertomeu Río 
                         

  
Consellers:  
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera 
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart.  
Roig Montagut, Enric - Vicepresident cinquè 
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè 
 
Adell Moragrega, Enric 
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Espinach Pegueroles, Lluís 
Ferré Fandós, Alfredo 
Forès Hernàndez, Teresa 
Franch Arques, Kilian 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere 
Jordan Farnós, Jordi 
Mas Sabaté, Josep 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa  
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
Zapater Alifonso, Elisabet 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió el Sr. Joan Navarro Cabrera gerent i la interventora de fons, 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí 
 
A Tortosa, sent les 12:00 hores del dia 19 de febrer de 2016, a seu del Consell Comarcal, 
es reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, els consellers que 
s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària 
d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de Presidència de data 16 de febrer 
de 2016, sota el següent ordre del dia: 
 
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de 22 de gener de 2016 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
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3r. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la borsa de treball per a 
treballador/a familiar 
 
4t. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del Premi 
Solidaritat 2016 
 
5è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del Premi 
Empreneduria 2016 
 
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut dins el Programa Joves per 
l’Ocupació 2015 
 
7è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre relatiu a 
l’oficina d’habitatge, any 2016 
 
8è. Aprovació si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social, any 2016 
 
9è.  Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb UNED-SENIOR per tal facilitar 
l’accés a la Cultura i al coneixement a les persones jubilades 
 
10è. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels estatuts del Consorci per la 
Normalització Lingüística 
 
11è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del Premi 
Joventut 2016 
 
12è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament dels Premis 
de Recerca  2016 
 
13è. Aprovació, si s’escau, de l’actualització del conveni signat amb l’Ajuntament de 
Tortosa per la gestió de les competències en matèria de sanejament 
 
14è. Proposta de grups polítics comarcals de suport als treballadors i treballadores de 
l’empresa ERCROS  
 
15è. Propostes d’urgència 
 
16è. 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. 
 
En Primer lloc els assistents al plenari fan un minut de silencia en memòria de la Sra. 
Muriel Casals, diputada del Parlament de Catalunya i expresidenta de Òmnium Cultural. 
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PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de gener  
de 2016 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament;  la 
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24 membres presents, l’acta 
01/2016 de la sessió ordinària de data 22 de gener de 2016.  
 
 
PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
 

NÚM. ASSUMPTE 

AP01 
Atorgar, modificar, suspendre, donar de baixa i notificar el servei d’ajuda a domicili a 
diverses sol·licituds 

AP02 Atorgar i notificar el servei de teleassistència a diverses sol·licituds 

AP03 
Modificar, donar de baixa i notificar el servei de transport adaptat de diverses 
sol·licituds 

E3 Donar de baixa a diversos alumnes dels ajuts individuals de menjador. 

E4 Desestimar una revisió d’ajut de menjador pel motiu especificat. 

E5 
Autoritzar la sol·licitud de compactació de diversos ajuts individuals de menjador per al 
curs escolar 2015-2016. 

E6 
Aprovar la quarta distribució d’Ajuts Individuals de Menjador de diversos alumnes per al 
curs escolar 2015-2016, amb el % d’ajut que s’especifica. 

E7 
Aprovar l’atorgament dels ajuts individuals de desplaçament de diversos alumnes, amb 
l’import de l’ajut que s’especifica. 

P04 
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a jornada completa, 
la Sra. Meritxell Baiges Sabaté, per tal de desenvolupar les tasques de monitora de 
transport adaptat. 

P05 

Realitzar l’assignació individual del complement de productivitat a diversos funcionaris, 
atenent a les  circumstàncies objectives relacionades directament amb  l'exercici  del 
lloc de treball i amb els objectius que li són assignats, per raó dels compromisos 
assumits pel Consell Comarcal del Baix Ebre amb els diferents Consorcis dels quals 
n’és membre i col·laborador. 

P06 
Assignar al gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sr. Joan Navarro Cabrera, un 
complement de productivitat per a l’any 2016 en la quantia de 500,00 € mensuals. 
Aquesta assignació tindrà efectes des del mes de gener de 2016. 

P07 

Modificar el contracte de treball temporal, d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb la 
Sra. Maria Cristina Peral Gracia en data 9 de maig de 2014 per tal de desenvolupar les 
tasques de treballadora familiar de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb 
una jornada laboral de 10 hores setmanals, amb la qual cosa passa a realitzar una 
jornada laboral de 37,5 hores setmanals. 

P08 
Assignació de tasques de categoria superiors a les funcionàries de la corporació, Eva 
Bonfill Gilabert i Anna Fàbregas Castelló,  que ocupen llocs d’auxiliar administratiu per 
atendre necessitat puntuals de feina de categoria superior 
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P09 

Modificar, a partir del dia 1 de febrer de 2016, la jornada laboral de la Sra. M. Isabel 
Belmonte Rodríguez, administrativa de serveis generals del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, que actualment té un contracte laboral fix, amb una jornada del 74,67%, 28 hores 
setmanals, amb la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral de 37,5 hores 
setmanals (jornada completa). 

P10 

Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra 
o servei determinat, a temps parcial, la Sra. Teresa Prades Valls, per tal de portar a 
terme les actuacions de tutorIització i acompanyament a la inserció de 10 persones 
joves participants al programa Joves per l’Ocupació, convocatoria JPO-2015, d’acord 
amb la subvenció concedida al Consell Comarcal del Baix Ebre amb número 
d’expedient SOC001/15/00057. 

P11 

Contractar amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra 
o servei determinat, a temps complet, la Sra. Carla Aliau Ribes, per tal de 
desenvolupar les  tasques de tècnica d’orientació laboral del programa integral per a 
persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil. 

P12 
Assignar a cada una de les àrees definides pel govern comarcal els diversos 
responsables 

P13 

Modificar el contracte de treball temporal, per obra o servei determinat, a temps 
parcial, subscrit amb el Sr. Juan Joaquín Ventura Anglés en data 4 de novembre de 
2015. Amb aquesta modificació passa a realitzar una jornada laboral del 80%, 30 
hores setmanals. 

P14 
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps complet, el 
Sr. Xavier Vilagrassa Sentis, per tal de desenvolupar les tasques de conductor del 
vehicle de transport adaptat. 

S01 

Autoritzar l’abocament, de l’empresa FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA, S.A. 
situada a la Ctra. Raval de Cristo, 70 de Roquetes, per abocar un cabal mig de 68 
m3/any d’aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a la xarxa municipal 
de clavegueram. 

S02 

Autoritzar favorablement pel que fa a l’abocament de les aigües residuals generades 
per l’activitat CAMPSA E.S. DE TORTOSA, que caldrà incorporar a l’autorització 
ambiental de l’empresa amb les condicions establertes en l’apartat 2-Mesures en 
relació amb la gestió de les aigües residuals de l’informe. 

 
El Sr. Jordi Jordan vol fer constar que s’ha acordat anteriorment en Junta de Portaveus 
què aquest govern intentarà que tothom tingui igualtat d’oportunitats per accedir a 
aquests llocs de treball que ara s’està fent per contractacions d’urgència.   
 
El Senyor President li respon que aquesta és i serà la voluntat d’aquest Govern. 
 
 
PUNT 3è- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la borsa de 
treball per a treballador/a familiar 
 
“El Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei d’ajuda a domicili a través de 
personal propi amb els qui té signats el corresponents contractes de treball. 
 
Al llarg de l’any es produeixen situacions de necessitat de personal derivades de 
vacances, incapacitats transitòries i altres que donen lloc a la necessitat de cobrir algunes 
vacants temporals d’aquests llocs de treball. 
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Per tal de donar compliment als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que han de 
presidir l’accés a un lloc de treball públic, el Consell Comarcal del Baix Ebre ja des de  
l’any 2014 va aprovant bases per tal de  regular la contractació de personal per prestar 
serveis com a treballador/a familiar, en règim de personal laboral temporal i per a cobrir 
necessitats puntuals i es va procedir al corresponent procés selectiu. 
 
Hores d’ara s’ha considerat necessari ampliar el nombre de professionals disponible per 
tal de poder oferir un servei de qualitat i de proximitat. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
de Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a 
la constitució d’una borsa de treball per treballador/a familiar, convocatòria 01/2016. 
 

CONVOCATÒRIA  PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
TREBALLADOR/A FAMILIAR  PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE  

 
 

1. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants: 

 
a) Estar en possessió del títol de graduat escolar o graduat en educació secundària 
obligatòria o equivalent. 
 
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
 
b) Estar en possessió  de certificat de nivell elemental de català (certificat B1) de la Direcció 
General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat 
pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel 
qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment 
per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 
de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció 
de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà 
de realitzar una prova de català. 
 
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de 
països en què el castellà sigui llengua oficial hauran d’acreditar posseir coneixements de 
llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. 
 
 L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o 
exercici, o presentant un dels documents que s’indiquen a continuació: 
 
- Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol. 
 
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 
31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves 
dirigides a l’obtenció d’aquest. 
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- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. 
 
d) Acreditar una de les següents titulacions d’acord amb els requeriments del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya: 
 
1.El títol de Tècnic en atenció sociosanitària. 
 
2.El títol de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència. 
 
3.El títol de Tècnic superior d’integració social*. 
 
4.El títol de Tècnic superior en integració social (Adaptació en intervenció sociosanitària). 
5.El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili. 
 
6.El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de Tècnic/a en atenció 
sociosanitària.  
 
7.El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció 
sociosanitària. 
 
8.El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents al títol de 
Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència. 
 
9.El certificat d’acreditació de competències corrresponents al certificat de professionalitat 
d’atenció sociosanitària a les persones en el domicili. 
 
10.Posseir  alguna de les titulacions següents i dos anys d’experiència laboral: 
 
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Sanitat: 
- Formació Professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria. 
- Formació Professional de primer grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de clínica. 
- Formació professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a auxiliar d’Infermeria (Mòdul de nivell 
II) 
- Formació Professional primer grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de psiquiatria. 
- Formació Professional de segon grau: Títol de Tècnic/a especialista. 
d’assistència geriàtrica, Títol de Tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica. 
 
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Serveis a la Comunitat: 
 
- Formació Professional de segon grau: Títol de Tècnic/a especialista d’economia 
sociofamiliar 
 
11.Posseir alguna de les titulacions universitàries següents i dos anys d’experiència laboral: 
- Títol Universitari d’Infermeria. 
- Títol Universitari de Fisioteràpia. 
- Títol Universitari de Teràpia Ocupacional. 
- Títol Universitari de Treball Social. 
- Títol Universitari d’Educació Social. 
- Títol Universitari de Mestre d’Educació Especial. 
- Títol Universitari de Pedagogia Terapèutica. 
- Títol Universitari de Psicologia. 
*i els títols equivalents que els substitueixin en la implantació de la nova Llei Orgànica 
d’Educació (LOE). 
 
e) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B. 
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2. Funcions principals del lloc de treball i desplaçaments: 

 
Les tasques associades al lloc de treball de treballador/a familiar, sobre el qual es constituirà 
la borsa d’interinitat són, en general les següents:  
 

 Prestar assistència domiciliària a persones en situació de risc social (disminuïts, gent gran, 
infants, etc.) i/o dependència.  

 Realitzar determinats tràmits (gestions burocràtiques, gestió de receptes mèdiques, etc.) i 
ajudar als usuaris en les activitats instrumentals de la seva vida diària (medicacions, controls 
mèdics, compres, fer el menjar, organització de les tasques domèstiques, etc.).  

 Ajudar els usuaris en al seva higiene personal i altres activitats bàsiques de la vida diària on 
tingui més dificultat. Establir hàbits i ajudar a mantenir-los, sobretot en casos d’infància i 
discapacitats.  

 Tractar amb les famílies dels usuaris per millorar-ne l’atenció integral. Donar suport a la 
persona cuidadora.  

 Ajudar a mantenir l’usuari en el seu medi el màxim possible, així com facilitar la relació amb el 
seu entorn, millorant-ne la qualitat de vida.  

 Coordinar-se i col·laborar amb el/la treballador/a social, així com tenir en compte les seves 
indicacions i informar-la de tot allò que sigui d’interès per al seguiment de les persones 
beneficiàries del servei.  

 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  
 
El desplaçament que efectuïn els aspirants des del seu domicili fins la població o domicili on 
prestin el primer servei o, en el cas de disseminats, fins el domicili del primer usuari, i el de 
retorn al domicili particular des de la població o domicili d’usuari on prestin el darrer servei, es 
considera assimilat al desplaçament al centre de treball i, per tant, no dóna  dret a 
indemnització. La resta de desplaçaments, durant la jornada de treball, si que donaran lloc a 
la indemnització corresponent. 
 

3. Desenvolupament del procés selectiu 

 
3.1. Prova coneixement de llengües: 
 
3.1.1 Llengua catalana:  
 
Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts: 
 
Primera part. Consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de 
llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics. 
 
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral amb una conversa. 
 
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració i el resultat 
de l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A. 
 
Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin documentalment, fins 
al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell elemental de català 
(certifi cat B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació equivalent, i 
es consideraran com a aptes/as. 
 
3.1.2 Llengua castellana:  
 
Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin 
originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de 
coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici 
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que consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb 
membres de la Comissió. La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà 
obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu. 
 
Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin 
documentalment, fins al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels 
coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. 
 
3.2. Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball: 
 
Aquesta prova es divideix en dues parts: 
 
a) La primera part consisteix en la realització d’un test de 15 preguntes amb tres respostes 
alternatives, i relacionat amb les funcions del lloc de treball. 
 
La forma de puntuació de l’exercici és la següent: 
 
- 1 punt per resposta correcta 
- (-) 1/3 per resposta incorrecta 
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada 
 
La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració. 
 
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a 
superar-lo. 
 
b) La segona part consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat amb les funcions, 
atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, quedant a judici de 
la Comissió el seu contingut, característiques i forma de realització. 
 
En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en tasques 
pròpies del lloc de treball.  
 
La durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració.  
 
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a 
superar-lo.  
 
Només les persones aspirants que superin la primera part d’aquesta prova (test) podran 
continuar amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera part, el 
resultat fi nal serà de NO APTE/A. 
 
El resultat fi nal de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la mitjana 
dels dos exercicis.  
 
Cas que no es pugui fer la mitjana per no superar un dels dos exercicis amb un mínim de 5 
punts, el resultat final serà de NO APTE/A. 
 
3.3. Valoració de mèrits:   
 
3.3.1 Entrevista (màxim  2 punts):  
 
La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la 
idoneïtat de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc 
de treball. Es valorarà el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de les activitats i 
projectes desenvolupats. 
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3.3.2 Antiguitat (màxim  3  punts):  
 
a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, a raó de 0,20 
punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. El 
temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. 
 
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats amb 
el que es convoca. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que 
proporcionalment li correspongui. 
 
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats. 
 
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha d’acreditar 
mitjançant certificat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a 
més, un certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin  
prestat els serveis; i en el cas de treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més, 
contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels 
serveis prestats. 
 
3.3.3. Formació i perfeccionament (màxim 3 punts): 
 
Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de 
perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les 
funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs 
requereixen. 
 
Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys. 
 
Els/Les interessats/des han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació 
que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament. 
 
Jornades de fins a 9 hores 0,05 punts 
De deu a dinou hores 0,15 punts 
De vint a trenta-nou hores 0,25 punts 
A partir de quaranta hores 0,35 punts 
En cas que s’acreditin diversos certifi cats de la mateixa activitat formativa d’informàtica, 
només es valorarà el de l’última edició. 
 
3.3.4. Titulacions acadèmiques (1 punt):  
 
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball a proveir, es 
valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d’aquests llocs. 
 
No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin 
necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o 
com a mèrit. 
 
A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport amb caràcter general i vàlides a tots els efectes. 
 
Pel títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent. . . . . . . .1 punt 
 
3.3.5. Coneixements de la llengua catalana (1 punt): 
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Es valoren els certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o 
alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre 
avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener 
de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els 
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció 
General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 
d’abril). 
 
Certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punt 
 

4. Presentació de sol·licituds 

 
Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió juntament 
amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les 
persones aspirants mitjançant fotocòpia simple al Registre General del Consell Comarcal del 
Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa), de 9:00 hores a 14:00 hores i dilluns també de 
16.00 a 18.00 hores. 
 
L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies 
llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-
se fins el moment de la realització de la prova de català i/o castellà si s’escau. 
 

5. Terminis de presentació 

 
Termini de presentació de sol·licituds: Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins el dia 15/4/2016. 
 

6. Llista d’admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista d’admesos i exclosos es farà pública 
mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i al 
web: http://www.baixebre cat. 
 
Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 44 53 08, de 9 a 14 hores o consultar la web 
del Consell Comarcal del Baix Ebre: www.baixebre.cat. 
 
Règim de recursos: 
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d’aquesta 
publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. 
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de 
l’endemà d’aquesta publicació, davant del President del Consell. 
 

7.- Comissió de valoració 

 
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent: 
President 
 
Titular: Josep Miralles Guerrero 
Suplent : Cristina Grau Vidal 
 
Vocals  
Titulars: 
Concepción Zafra Fernandez 
Sonia Ponce Daga 
Rosa Maria Solé Arrufat 
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Suplents 
 
Anna Blasco Castells 
Elena Carot  Giner 
 
Secretari:  
 
Titular: Josep Pere Puig Rosales 
Suplent: Francesc Folqué Alcoverro  
 
La Comissió de valoració  esta facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que 
s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció. 
 

8.- Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants.  

 
8.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, 
la comissió de valoració  podrà proposar la realització de proves o entrevistes 
complementàries per a resoldre’l.  
 
8.2.- La comissió de valoració farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i 
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, 
restaran a l’espera de ser cridats pel Consell Comarcal, per ordre de puntuació, quan es 
produeixi la necessitat de contractació temporal. La duració d’aquesta borsa serà de dos 
anys.  
 
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al telèfon que ens hagin facilitat 
durant la jornada laboral, entre les 08:00 h i les 15:00h. 
 
L'interessat haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació La renúncia a ocupar el 
lloc de treball, la impossibilitat de contactar amb el candidat, o la manca de manifestació 
habiliten al Consell Comarcal del Baix Ebre a la crida del següent en l’ordre.  
 
S’entendrà com a renúncia la manifestació verbal de no acceptar la oferta, excepte que el/la 
treballador/a renuncií per causa degudament justificada i així ho sol·liciti per escrit al Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 
8.3. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:  
 

 Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de renuncia o situació 
excepcional de l’aspirant, prèviament informada. L’aspirant que renuncií a una crida, per 
causa degudament justificada, passarà a ocupar el lloc següent. Es considera causa 
justificada quan el lloc de treball a cobrir es trobi a més de 27 km del seu domicili de 
residència. 

 En cas de segona renuncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista d’espera. 

 En cas de tercera renuncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera. 
 
També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta 
categoria i existeixi un informe negatiu. 
 
 

9.- Aspirants participants a la borsa de treball de treballador/a familiar del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, publicada al BOP nº96 de data 26 d’abril de 2014 i de la 
publicada al BOP nº50 de data 2 de març de 2015. 
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Els/ les aspirants que formen part de la borsa de treball de treballadors/ores familiars del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, com a conseqüència de la convocatòria de data 26/4/2014, 
BOP nº96, i de la convocatòria de data 2/3/2015, BOP nº 50, s’integraran en aquesta borsa de 
treball, sempre i quant no hagin esgotat la tercera renúncia prevista en l’apartat 8.3. 
 
En aquest cas se’ls eximirà de realitzar el procés selectiu, mantenint-los la puntuació 
obtinguda. Voluntàriament podran aportar mèrits no al·legats en les convocatòries 
mencionades, que el seran computats, si s’escau, per incrementar la puntuació anterior. 

 
 
Segon. Convocar les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir les 
places de treballador/a familiar que queden vacants per baixes per malaltia, per 
maternitat, vacances i altres situacions o per assumir temporalment nous serveis. 
 
Tercer. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la Corporació.” 
 
 
 
PUNT 4t-  Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament 
del Premi Solidaritat 2016 
 
“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 2016 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 Comarcal 
de Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria del XI Premi "Solidaritat” 
atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre 
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL XI 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 2016.  
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. 
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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 2016.  

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: 
 

- 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 2016, 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 2016. 
 
La resolució i acte d’entrega del Premi tindrà lloc durant el mes de desembre de 2016. 

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 President del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
-La Vicepresidenta de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
-Un representant de cada grup polític comarcal.  
-El coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal, que actuarà com a secretari del 
jurat, amb veu i sense vot.  
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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. La puntuació màxima a assolir és de 20          punts. 
 
- Impulsin el suport social, el desenvolupament educacional, esportiu i cultural de les 
persones desfavorides: 5 punts. 
 
- Garanteixin la viabilitat tècnica, econòmica i de gestió del projecte 
presentat, i estableixin mecanismes clars de seguiment i avaluació:  5  punts. 
 
- Beneficiïn un nombre ampli de persones: 5 punts. 
 
- Rebin una menor ajuda econòmica d'altres entitats: 3 punts. 
 
- Tinguin un component d'innovació: 2 punts. 
 
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 5è-  Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament 
del Premi Empreneduria 2016 
 
“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 Comarcal 
d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 24 membres presents que 
conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
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Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió del X 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 X Premi a l’emprenedoria 
atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, any 2016 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió del Premi a l’emprenedoria, 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 2016. 
 
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. 
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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. 
. 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 15 de novembre del 2016. 
 

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 

http://www.baixebre.cat/
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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.  
 

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. 
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. 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. 
 

11. Resolució i lliurament del premi 
 
El lliurament del premi es farà en un acte institucional al mes de desembre de 2016. 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 
 
Hi haurà 1 premi i, a criteri del Jurat, es podrà atorgar un accèssit amb la següent dotació: 
 
1er 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. 
 
 
Accèssit. 
 
A criteri del Jurat, es podrà atorgar un accèssit. Aquest consistirà en la cessió durant un any 
dels espais comuns del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova.. 
 

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. 
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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 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 6è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut dins el 
Programa Joves per l’Ocupació 2015 
 
“L’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 
d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
Joves per l’Ocupació. 
 
Acollint-se a aquesta convocatòria, el President del Consell Comarcal va resoldre 
presentar un projecte per a ser entitat beneficiària del programa en aquesta convocatòria 
sota els següents paràmetres: 
 
ÀMBIT TERRITORIAL 
 
Totalitat de la comarca del Baix Ebre 
 
PERSONES DESTINATÀRIES: 
 
Persones joves desocupades entre 16 i 25 anys amb baixa qualificació. 
El nombre de participants que es sol·licitarà en el projecte serà de 30 persones.  
 
ACCIONS A DESENVOLUPAR 
 
1. Tutorització i acompanyament 
2. Actuacions de formació.  
a) Operacions bàsiques de restaurant i bar  d’una durada de 300h       
b) Auxiliar de magatzem i Comerç d’una durada de 270h. 
 
La formació professionalitzadora d’Operacions bàsiques de restaurant i bar, ja que és un 
Certificat de professionalitat, està previst contractar-la a Baix Ebre Innova, SL com a 
entitat  acreditada per impartir aquest certificat. 
 
c) Actuacions per a l’obtenció del Graduat en ESO 
 
3. Promoció de la participació d’empreses 
 
Un cop feta la petició és necessari completar l’expedient amb la ratificació de la seva 
sol·licitud.” 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
de Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
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Primer.  Ratificar la sol·licitud del Consell Comarcal del Baix Ebre d’acollir-se a la 
convocatòria d’ajuts, d’acord amb les disposicions de l’Ordre EMO/254/2015, de 5 
d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació. 
 
Segon. Aprovar les actuacions descrites en la documentació que acompanya la sol·licitud 
i, conseqüentment, sol·licitar la subvenció per import de 135.150 € per dur a terme la 
formació professionalitzadora descrita i que es detalla en l’expedient. 
 
Tercer.  Manifestar la voluntat d’executar la formació professionalitzadora mitjançant la 
societat de capital íntegrament comarcal Baix Ebre Innova, SL: 
 
Quart. Traslladar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per tal que 
produeixi l’efecte corresponent.” 
 
 
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Ebre relatiu a l’oficina d’habitatge, any 2016 
 
“En data 10/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu a l’oficina local 
d’habitatge situada en aquesta comarca, amb l’objecte d’establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en 
matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 
de maig. 

 
El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de 
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial.” 

 
En data 31/12/2014 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de 
col·laboració per a l’any 2015. 
 
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una 
vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en 
prorrogar el conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el 
funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2016 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Actuació sobre el Territori, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el document “Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre relatiu a 
l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2016 
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ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE RELATIU A 
L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUESTA COMARCA, PER A L’ANY 2016 
 
Barcelona,  31 de desembre de 2015 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les 
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, 
de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, el senyor Daniel Andreu i Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
 

MANIFESTEN 

 
1. En data 10/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada 
en aquesta comarca, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a 
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 

2. El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i 
pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les 
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del 
termini inicial.” 
 

3. En data 31/12/2014 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de 
col·laboració per a l’any 2015. 
 

4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència 
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i 
activitats pactats, durant l’any 2016, 

Per tot  això, 

 
ACORDEN 
 

1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, 
el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la 
ciutadania la proximitat deles gestions i serveis relatius a l’habitatge. 
 

2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 10/03/2014, acordant que les aportacions 
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2016, les següents: 
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2.1 L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni, 
serà de 44.597 €. 

2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 72.448 €. 
 

3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar 
amb data 31 de desembre de 2016, i ha de ser signada per l’interventor, o excepcionalment, 
pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a 
l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a 
l’oficina. 
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran 
a favor del  Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2016. 
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i 
en la data esmentats en l’encapçalament. 

 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.” 
 
 
PUNT 8è- Aprovació si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Ebre, relatiu al programa de mediació per al lloguer social, any 2016 
 
“El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen 
com a finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública 
entre persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges 
destinats al lloguer social. 
 

D’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, les borses actuen com a mediadores entre les 
persones propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i 
bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el 
lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge. També es 
preveu que les borses puguin rebre una retribució per cada contracte de lloguer que 
aconsegueixin i per cada any posterior al de la signatura del contracte de lloguer, en 
concepte de gestió.  
 

El Pla per al dret a l’habitatge,regula el programa de cessió d’habitatges a l’Administració, 
per destinar-los a lloguer social, amb l’objecte d’incrementar el parc d’habitatges gestionat 
per les administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb 
ingressos més baixos, mitjançant l’oferta als propietaris d’habitatges de la possibilitat de 
cedir-los per a la seva gestió a l’Administració per un període acotat de temps. 
 

L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb les 
administracions locals en relació a les Borses de Mediació per al lloguer social,  aconsella 
mantenir i fomentar l’activitat d’aquestes Borses que compleixen la finalitat d’aproximar 
aquests serveis a la ciutadania, segons les necessitats de cada  àmbit territorial. 
 

Per tal de  coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per al 
lloguer social en la comarca del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre va 
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manifestar l’interès en la formalització d’un conveni; en conseqüència, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data 28/03/2014, van 
signar un conveni de relacions que ara tenen la voluntat de prorrogar. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Actuació sobre el Territori, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 

Primer.  Aprovar el document “Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2016”.  

 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA 
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, 
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 
2016 
 
Barcelona,  31 de desembre de 2015 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les 
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, 
de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, el senyor Daniel Andreu Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 

MANIFESTEN 

 
5. En data 28/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu al Programa de 
mediació per al lloguer social d’habitatges d’aquestacomarca, que tenia per objecte establir 
els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa 
mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió 
d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per 
Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 

6. En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, 
i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les 
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del 
termini inicial.” 
 

7. En data 31/12/2014 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de 
col·laboració per a l’any 2015. 
 

8. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència 
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social mitjançant la 
Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2016, 
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Per tot  això, 

 
ACORDEN 
 

5. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges 
en aquesta comarca, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, el 
qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori.  
 

6. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 28/03/2014, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 
2016, les següents: 
 
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), 
serà de 450 €, o 475 € en cas de desplaçaments per a captació d’habitatges d’altres 
localitats. 
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el 
pacte quart 1), serà de 200 € 
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima 
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 900,00 €. 
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 5.950,00 € 
 

7. Les certificacions que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar 
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, han de 
ser signades per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i han de 
justificar la totalitat de l’import atorgat per la prestació dels serveis. La darrera certificació es 
presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb  data 31 de desembre de 2016.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es 
tramitaran a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

8. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2016. 
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per duplicat, en el 
lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 

 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
 
PUNT 9è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb UNED-SENIOR per tal 
facilitar l’accés a la Cultura i al coneixement a les persones jubilades 
 

“La UNED SENIOR és una fórmula emprada per la Universitat Nacional d’Educació a 

Distància (UNED), per tal facilitar l’accés a la Cultura i al Coneixement a les persones que 

estan fora de la vida activa o del sistema productiu, per la seva condició de jubilats o 

prejubilats. 

 
UNED SENIOR del Centre Associat de la UNED de Tortosa  pretén fomentar la 
participació en els cursos impartits per la UNED SENIOR, organitzar activitats paral·leles 
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culturals i lúdiques d’interès del col·lectiu i gestionar la recerca de recursos per tal de 
facilitar als participants l’accés als referits cursos i les esmentades activitats. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre coneix l’existència d’aquesta iniciativa  que considera 
molt positiva per al foment de la participació d’aquest col·lectiu en l’àmbit cultural i 
formatiu i comparteix la funció de la UNED SENIOR de posar a l’abast del col·lectiu de 
jubilats la possibilitat d’un important creixement personal. 
  
Vista la voluntat de col·laboració per part del Consell Comarcal del Baix Ebre,  ambdues 
administracions han convingut la signatura d’un document que reguli  el suport a les 
activitats de l’Associació d’Alumnes SENIOR Tortosa. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 24 membres presents 
que conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Centre 
Associat de la UNED a Tortosa per tal de donar suport a les seves actuacions descrites al 
text del conveni. 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I EL 
CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A TORTOSA PER A FOMENT DE L’ACCÉS A LA 
CULTURA I EL CONEIXEMENT DE LES PERSONES JUBILADES 

 
Tortosa, .. febrer de 2016 
 
REUNITS 
 
El Sr. Daniel Andreu i Falcó, major d’edat, amb DNI 40 913 184 W i domicili a aquests efectes 
al Carrer Barcelona, 152, de Tortosa, en nom i representació del Consell Comarcal del Baix 
Ebre (en endavant el Consell Comarcal), en la seva qualitat de President. 
 
De l’altra, el Sr. Josep Maria Franquet Bernis, Director del Centre Associat de la Universitat 
nacional d’Educació a Distància de Tortosa 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua per a aquest acte i 
 
MANIFESTEN 
 
I- La UNED SENIOR és una fórmula emprada per la Universitat Nacional d’Educació a 
Distància (UNED), per tal facilitar l’accés a la Cultura i al Coneixement a les persones que 
estan fora de la vida activa o del sistema productiu, per la seva condició de jubilats o 
prejubilats. 
 
Es tracta d’un programa formatiu que inclou temes de actualitat i estratègies de 
desenvolupament personal, els objectius de la qual són:  
 
- Oferir formació en temàtiques que interessen a les persones esmentades, per tal de millorar 
la seva qualitat de vida. 
- Proporcionar coneixements aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i 
l’autonomia personal. 
- Afavorir la comunicació a través de les relacions interpersonals i de la trobada 
intergeneracional.  
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- Proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor coneixement de l’entorn 
cultural. 
 
La funció de la UNED SENIOR és bàsicament social, ja que posa a l’abast del col·lectiu de 
jubilats la possibilitat d’un important creixement personal. 
 
II- El Consell Comarcal del Baix Ebre coneix l’existència d’aquesta iniciativa  que considera 
molt positiva per al foment de la participació d’aquest col·lectiu en l’àmbit cultural i formatiu i 
comparteix la funció de la UNED SENIOR de posar a l’abast del col·lectiu de jubilats la 
possibilitat d’un important creixement personal. 
  
Així, el Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de col·laborar amb aquesta associació 
mitjançant el suport a les seves actuacions  
 
Per tot l’exposat ambdues parts  
 
CONVENEN 
 
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix el compromís de facilitar al Centre 
Associat de la UNED a Tortosa, qualsevol utilització dels espais propis d’aquest Consell 
Comarcal per a dur a terme accions pròpies de la iniciativa UNED SENIOR o  bé accions 
relacionades amb l’activitat general de la UNED. 
 
Segon- El Consell Comarcal del Baix Ebre, assumeix el compromís de col·laborar amb 
aquesta institució en l’atorgament de beques als alumnes UNED SENIOR de Tortosa per tal 
de col·laborar en el finançament del cost de la matrícula, per la qual cosa realitzarà una 
aportació econòmica de 450,00 € amb càrrec a la partida pressupostària  
 
Tercer- El Consell Comarcal del Baix Ebre difondrà les activitats d’aquesta iniciativa a través 
de tots els seus serveis comarcals i, especialment, a través del Consell Consultiu de la gent 
Gran. 
 
Quart-  El Centre Associat a la UNED a Tortosa farà constar la col·laboració del Consell 
Comarcal del Baix Ebre en tots els elements de difusió d’aquests ajuts i estudis que pugui dur 
a terme. 
 
Cinquè. La durada d’aquest conveni s’estableix per a l’exercici econòmic 2016, sense 
possibilitat de pròrroga. Si ambdues parts mantenen la voluntat de col·laborar s’emplacen a la 
signatura d’un nou conveni de relacions.  
 
 I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i en la 
data que figuren a l’encapçalament. 

 
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de 
tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
 
PUNT 10è-  Aprovació, si s’escau, de la modificació dels estatuts del Consorci per 
la Normalització Lingüística 
 

“El Consell Comarcal del baix Ebre és membres del Consorci per la Normalització 

Lingüística. Per aplicació dels seus estatuts que en l’article 27 disposen que la 

modificació d’estatuts i la dissolució del Consorci hauran de ser aprovades pel Ple i 

ratificades pel cadascun dels ens consorciats, procedeix l’aprovació del Ple del Consell 

Comarcal del Baix Ebre de la modificació acordada. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports i per unanimitat dels 24 membres presents 
que conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística, 
aprovada pel Ple del Consorci en sessió de data 8 de maig de 2015 i publicada en el 
DOGC núm. 6929 de data 6 d’agost de 2015. 
 

Modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, que va 
aprovar el Consell Executiu en les sessions de 3 i 11 d’octubre de 1988.  
 
2.1 S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat següent:  
 
“5) El Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament competent en matèria de política lingüística. 6) El Consorci es regeix per aquests 
Estatuts, pel reglament de règim interior, per la normativa general reguladora dels consorcis i, 
supletòriament, per la normativa aplicable a les entitats de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. La contractació es 
regeix per la legislació de contractes del sector públic.” 
 
 2.2 S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent: “El Consorci té les 
potestats següents: la reglamentària, en relació amb els serveis que presta; la 
d’autoorganització; la tributària, referida a les taxes; la financera; la de programació o 
planificació; la d’execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del 
Consorci; la de revisió d’ofici dels seus actes i acords i les necessàries per a la protecció dels 
béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades.”  
 
2.3 Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera següent: 
“Article 23Règim financer i patrimonial  
1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora 
de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o 
normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les 
finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa 
de desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
 3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses, que ha de 
formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.  
4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de gestió 
pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, que s’ha de dur a terme mitjançant el procediment 
d’auditoria d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació.  
5. Els comptes anuals del Consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat de la Intervenció de 
la Generalitat de Catalunya.  
6. Els comptes del Consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa reguladora del 
patrimoni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”  
 
“Article 24 Règim de personal 
 1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les seves 
comeses. El seu nombre, categories i funcions s’han de determinar en la plantilla, la relació 
de llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació que el Consell d’Administració 
aprovi.  
2. El personal del Consorci pot ser:  
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a) Personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 
administracions que en formen part.  
b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en règim 
laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin 
efectuar en el marc de la normativa vigent.  
3. El règim jurídic d’aplicació al personal del Consorci és el que correspon al personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
4. La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb els 
principis d’igualtat,  publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que resultin 
d’aplicació al personal directiu. 
 
 5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les establertes 
per a llocs de treball equivalents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”  
 
“Article 25 Separació del Consorci  
1. Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la 
seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment. L’exercici del dret de 
separació s’ha de notificar per escrit al Ple.  
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la dissolució del 
Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions diferents acorden 
romandre al Consorci i la seva continuïtat. 
 3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci 
s’han d’aplicar les regles següents:  
a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació la 
que li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de liquidació 
s’han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix 
el dret de separació al fons patrimonial del Consorci com el finançament concedit cada any. Si 
el membre del Consorci que exerceix el seu dret de separació no hagués realitzat aportacions 
per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si 
escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci. El Consorci ha d’acordar la 
forma i les condicions en què s’ha d’efectuar el pagament de la quota de separació, en cas 
que aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del pagament del deute que 
correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa. L'efectiva separació 
del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de separació, en cas que aquesta 
resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa. 
 b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de separació, el Ple ha 
d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes públics vinculats o 
dependents d’administracions que hi romanen queda adscrit el Consorci, d’acord amb la 
legislació aplicable.”  
 
“Article 26 Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci 
 1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució, i s’ha de ratificar 
pels ens consorciats. 
 2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del Ple la 
cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de 
mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.” 
 
 “Article 27 Liquidació del Consorci  
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.  
2. En el moment d’adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena un liquidador. En defecte 
d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci. 
 3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci. La 
quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el 
saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el 
percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons 
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patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha 
realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la participació en els 
ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci.  
4. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és 
positiva.” 

 
Segon. Traslladar l’acord al CPNL per a la seva efectivitat i facultar el President del 
Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
 
PUNT 11è- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament 
del Premi Joventut 2016 
 
“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 Comarcal 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 24 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 2016”, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove 2016 
 
1. Objecte de la convocatòria 
El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza el Premi Projecte Jove 2016 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 2016.  
 
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.  
 
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.  
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 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 2016, 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 31 d’octubre de 2016.  
 
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 premi de 1.000€ al millor projecte. El jurat encarregat de valorar els projectes,  
podrà atorgar, si ho creu oportú, un accèssit.                         
 
8. Resolució del Premi 
La resolució del premi tindrà lloc durant el mes de desembre de 2016.  
 
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 d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports. 

 El conseller comarcal delegat del Departament de Joventut. 
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 Un membre de cada grup polític de la corporació.  

 Un membre representant de la Direcció General de Joventut. 

 Un membre de l’associació o entitat guanyadora de l’edició anterior. 

 La tècnica del Departament de Joventut, qui actuarà com a secretària del jurat amb veu 
però sense vot. 
 
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 12è- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament 
dels Premis de Recerca  2016 
 
 
“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 2016. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 24 membres presents 
que conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
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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 2016  
 

 
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels premis comarcals de 
recerca destinats a alumnes de Batxillerat dels instituts del Baix Ebre, any 2016 
 

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 de segon de batxillerat 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 on es cursi actualment Batxillerat. 
 

3. Beneficiaris 
Els beneficiaris del premi són els alumnes de segon de batxillerat 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 Comarcal del Baix Ebre per la direcció de l’Institut corresponent en una 
instància, amb el llistat dels treballs. 
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6. Termini de presentació 

El termini per presentar els treballs de recerca finalitzarà el dia 1 d’abril de 2016. 
 

7. Procediment de tramitació 
Un cop rebuts els projectes per part dels tècnics de l’Àrea d’Ensenyament, 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 d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports. 
•Un membre de cada grup polític de la corporació.    
•Quatre representants d’universitats en presència al territori. 
•Dos membres relacionats amb el món educatiu. 
•Director de l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre. 
•Un tècnic de l’Àrea d’Ensenyament 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) 
 

10. Valoració de les obres  
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Els membres del Jurat es reuniran durant el mes de maig, 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 2016 (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 de 600 euros en metàl·lic 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 31 d’agost de 2016. 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 13è- Aprovació, si s’escau, de l’actualització del conveni signat amb 
l’Ajuntament de Tortosa per la gestió de les competències en matèria de 
sanejament 
 
“L’Ajuntament de Tortosa, en sessió plenària de data 14 de desembre de 1998 va acordar 
delegar en favor del Consell Comarcal del Baix Ebre les competències municipals en 
matèria de sanejament de les aigües residuals i control d’abocaments d’activitats a la 
xarxa de clavegueram, en els termes establerts en el “Reglament guia de l´ús i els 
abocaments d’aigües residuals al clavegueram”, aprovat pel Consell Comarcal del Baix 
Ebre.  
 
En posterioritat, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en sessió de data 22 de febrer 
de 1999,  va adoptar l’acord d’acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de 
Tortosa. En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona Núm. 61 Dilluns, 15 de març 
de 1999, es publica l’acceptació de la delegació. 
 
En data 27 d’octubre de 1999, es va signar el conveni de la delegació de funcions en 
matèria de gestió de sanejament d’aigües entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’ajuntament de Tortosa.  
 
En data 20 de juny de 2006 (DOGC núm. 4679 de 19 de juliol), mitjançant Resolució MAH 
370/2006, de 3 de juliol, es va fer públic l’acord de Govern de la Generalitat pel qual 
s’aprova el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), 
el qual conté les actuacions necessàries per donar compliment a les disposicions 
normatives que regeixen aquesta matèria. 
 
El PSARU 2005 estableix dos escenaris de planificació per a l’execució de noves 
actuacions de sanejament, l’escenari 2006-2008 i l’escenari 2009-2014. Aquests 
escenaris de planificació, que responen als criteris de prioritat enunciats a l’article 7 
d’aquest programa, venen determinats per les previsions del Contracte Programa de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’instrument de planificació econòmica de l’exercici 
de les funcions i competències que l’Agència té assignades. 
 
L’actuació «Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de 
Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa» està inclosa en el segon escenari del PSARU 2005 
amb codi Id. 11.223. 
 
L’any 2003, l’Agència Catalana de l’Aigua va redactar i supervisar el projecte de 
«Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-
Roquetes. TM de Tortosa», posteriorment, l’any 2010 es redacta una actualització del 
pressupost del projecte constructiu. 
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Amb data 3 de gener de 2011, el President del Consell Comarcla del Baix Ebre i el 
representant de l’empresa adjudicatària AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA 
van signar el contracte de gestió del Servei Públic “Explotació, conservació i manteniment 
del sistema de sanejament en alta de la comarca del Baix Ebre (l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, el Perelló, Tortosa-Roquetes, Deltebre, Camarles, Marina Sant Jordi), dels 
futurs sistemes de sanejament de Benifallet, Alfara de Carles, Tivenys i Vinallop, i de la 
realització de millores i  obres a càrrec del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquest 
contracte preveu de forma expressa: 

“L’Agència Catalana de l’Aigua té previst durant la durada del contracte l’execució del 
Projecte de construcció del col·lector de la població del Reguers. En el cas que es firmi el 
conveni d’obra avançada entre l’ACA - Ajuntament de Tortosa- Consell Comarcal del Baix 
Ebre, el contractista estarà obligat a l’execució d’aquesta obra, d’acord amb les 
condicions i preus fixats per l’ACA i l’Administració Actuant. L’execució es farà d’acord 
amb el Projecte redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’empresa contractista haurà 
de contractar a una empresa externa per a la direcció d’obra i la direcció del Pla de 
Seguretat i Salut. El pressupost aproximat de l’execució d’aquesta obra, revisat a 2010, 
és de 903.546,31 euros (més IVA).” 
 
En aquestsmoment, l’Agència Catalana de l’Aigua ha informat al Consell Comarcal del 
Baix Ebre que  ha previst al seu pla econòmic financer dins les anualitats 2016-2017, el 
finançament del «Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament 
de Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa», actuació inclosa en el segon escenari del PSARU 
2005 amb codi Id. 11.223 i està en condicions de signar el corresponent conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal per tal d’establir els finançament de l’actuació i 
posterior gestió d’aquesta instal·lació. 
 
La construcció d’aquest col·lector suposa una intervenció important en el terme municipal 
de Tortosa que estarà executada per l’empresa adjudicatària de l’explotació del servei , 
amb intervenció de control del propi Consel Comarcal i de l’Ajuntament de Tortosa, per la 
qual cosa és necessari establir el marc de relacions necessària per l’execució de l’obra i 
per la posterior integració en el sistema gestionat pel Consell comarcal del Baix Ebre. 
 
D’altra banda, és convenient, i ha estat pràctica habitual en els darrers expedients,  que 
en els conveni que regulin la delegació de competències es detalli en annex les 
instal·lacions afectades al servei . En el moment de la signatura de conveni inicial amb 
l’Ajuntament de Tortosa  no es va fer constar el detall de les instal·lacions, per la qual 
cosa es creu oportú incloure l’annex actualitzat. 
 
Igualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 20 de 
desembre de 2013, va aprovar un nou text del Reglament comarcal d’abocament d’aigües 
residuals que substitueix el que consta com annex en el conveni signat amb data 27 
d’octubre de 1999. 
 
Atès que es considera convenient adaptar el conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, signat en data de data 22 de febrer de 1999 per tal 
d’incloure un “Annex 2”, amb el detall de les instal·lacions actuals  i el sistema de 
sanejament en alta del Reguers i el tram de col·lector que discórrer pel barranc de la Vall 
Cervera al seu pas per l’EMD de Jesús 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
de Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels 24 membres presents que 
conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del conveni de delegació de funcions en matèria de 
sanejament d’aigües residuals entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Tortosa, concretament en els següents punts: 
 
Annex 1: Detall de les instal·lacions afectades al servei 
Annex 2: substitució del “Reglament guia de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al 
clavegueram” pel nou document “Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals” 
 
Segon. L’Ajuntament de Tortosa coneix i accepta les actuacions derivades del Projecte 
d’obra «Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de 
Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa», inclosa en el segon escenari del PSARU 2005 amb 
codi Id. 11.223, per la qual aporta els terrenys municipals necessaris. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Tortosa considera del màxim interès municipal l’obra 
esmentada per la qual cosa li dona, a efectes fiscals, la consideració equivalent a una 
obra pròpia, i aportant els terrenys municipals necessaris per a l’execució de les 
infraestructures de sanejament objecte del projecte. 
 
Quart.- Facultar el President del Consell Comarcal  perquè pugui subscriure qualsevol 
document per a l’execució d’aquest acord.” 
 
 
PUNT 14è- Proposta de grups polítics comarcals de suport als treballadors i 
treballadores de l’empresa ERCROS 
 
Primer que tot el Sr. Joan Pere Gómez vol aclarir que en el punt 4rt. d’aquest punt que la 
competència avui en dia de relacions laborals, conflictes col·lectius, acció sindical, plans 
de col·locació i polítiques d’ocupació, ara són competències del Departament de treball, 
afers socials i família. Vol incidir també que des del Departament d’Empresa i Ocupació, 
de manera conjunta amb l’Ajuntament de Flix i l’empresa ERCROS treballen en opcions 
de reindustrialització de la zona.  
 
Afegeix el Sr. Gómez, que demanen que les diferents empreses que s’instal·lin en la 
zona, siguin empreses que respectin escrupolosament el medi ambient, per tal d’evitar 
problemes com els viscuts. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Jordi Jordan en nom del grup Entesa, en primer lloc vol 
solidaritzar-se amb les treballadores i treballadors de l’empresa de la planta de Flix, que 
ha estat un dels motors econòmics històrics de la Ribera d’Ebre, per aquest fet votaran a 
favor de la moció. 
 
Tot seguit el Sr. Jordan, vol afegir que esta d’acord amb que el govern de la Generalitat 
de Catalunya lluiti per poder solucionar aquest problema, a més també vol demanar a la 
mateixa Generalitat que aposti per les Terres de l’Ebre, pel aquest territori que 
malauradament té unes taxes d’atur més altes d’aquest país, per aquest fet ha de fer 
polítiques de discriminació positiva cap a aquestes terres. 
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Per últim el Sr. Jordan vol manifestar que esta d’acord amb les paraules del Sr. Gómez 
referents a que totes les empreses que s’instal·lin en la zona hagin de respectar el medi 
ambient, que de fet va ser el Conseller Salvador Milà qui va anunciar els greus problemes 
de contaminació del pantà de Flix a causa dels abocaments. 
 
A Continuació intervé el Sr. Enric Roig, en representació del grup comarcal del PSC, el 
qual vol manifestar la solidaritat de d’aquest consell comarcal amb les treballadores i 
treballadors de l’empresa ERCROS, així com la resta d’empreses químiques i auxiliars 
que són tant importants en l’econòmia de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona. 
 
El Sr. Roig vol que s’insti a la Generalitat a donar suport a la negociació entre els 
treballadors i l’empresa ERCROS i s’eviti els 200 acomiadaments d’aquesta, així com els 
120 de l’empresa Covestro i garebé 900 d’empreses auxiliars i proveïdores. Així com 
també vol que el Govern creí una taula de diàleg amb els diferents agents socials que 
garanteixi el futur laboral de Flix, la Ribera d’Ebre i les comarques de l’Ebre. 
 
A continuació intervé en nom del grup comarcal d’ERC, el Sr. Enric Adell, mostra l’acord 
del seu grup amb el que proposa la moció, afegint que donen suport a tots els 
treballadors de l’emprea ERCROS. 
 
Afegeix que tal com s’ha comentat anteriorment les comarques de l’Ebre són de les més 
afectades amb nivell d’atur de Catalunya, així que afecta moltíssim cada tancament 
d’empresa. Tal com s’ha dit abans, des de la Conselleria de Treball s’ha de fomentar la 
vinguda d’empreses a la zona, ja que tenim els recursos per fer-ho, i aquestes com no, 
han de respectar el medi ambient.  
 
Per finalitzar el Sr. President del consell, agreix l’aprovació d’aquesta moció per part de 
tots els grups. 
 
Un cop finalitzades les intervencions, el Ple del Consell adopta els següents acords: 
 
 
“ATÈS que les Terres de l’Ebre, així com les comarques de Tarragona són de les més 
afectades per l’atur a Catalunya, i que les últimes dades de l’atur hi xifren en 68.000 les 
persones aturades a finals de l’any 2015.  
 
ATÈS que davant d’aquestes dades el tancament d’empreses en l’àmbit de les Terres de 
l’Ebre i de les comarques de Tarragona és altament preocupant, perquè significa agreujar 
la seva situació laboral i econòmica. 
 
ATÈS l’anunci fa uns mesos del tancament de la planta de MDI de l’empresa Covestro 
(abans Bayer), amb la pèrdua de 120 llocs de treball directes, va suposar el perill de que 
això pogués comportar la destrucció de llocs de treball d’altres empreses relacionades 
amb l’activitat de Covestro. 
 
ATÈS que, en aquest sentit, el passat 20 de gener, Ercros, empresa proveïdora del clor 
que utilitza Covestro en els seus processos productius, va anunciar que degut aquest 
tancament, reduiria la seva producció de clor en un 55%, el que suposa, a efectes 
pràctics reduir al 100% la capacitat de producció de clor a Flix (Ribera d’Ebre) i el 70% a 
Vilaseca (Tarragonès). 
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ATÈS que aquesta reducció de la producció suposarà l’acomiadament d’entre 150 i 200 
treballadors, dels quals gairebé un centenar afecten a la planta de Flix, i que s’afegeixen 
als que es van veure afectats per ERO’s anteriors a Ercros. 
 
ATÈS que aquestes mesures faran que l’afectació vagi molt més enllà dels treballadors 
d'Ercros repercutint sobre les empreses auxiliars en un nombre no menor de 900 
treballadors acomiadats més.  
 
ATÈS que, tot i que anunciada, aquesta mesura demostra una vegada més la manca 
absoluta de sensibilitat social de l’empresa en no avaluar les conseqüències d'una 
mesura d'aquest tipus en un municipi de 4.000 habitants situat en una comarca d'interior 
com la Ribera d'Ebre, on tindrà un efecte multiplicador devastador que, a la pràctica, 
suposarà condemnar el teixit econòmic i social de Flix i els pobles de I'entorn a un 
decadència sense pal·liatius, donada la manca d'alternatives. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta dels grups comarcals CIU, PSC, PP, 
ERC i Entesa, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER.  El Consell Comarcal del Baix Ebre expressa la seva solidaritat amb els 
treballadors i treballadores de l’empresa Ercros així com amb els d’altres empreses 
químiques, auxiliars i de proveïdors afectades, així com la seva preocupació per la 
voluntat d'aquestes empreses de tancar les plantes situades a les Terres de l’Ebre i al 
Camp de Tarragona, atesa la importància que la seva activitat dins del sector químic 
suposa per a l’economia del territori. 
 
SEGON.  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que doni suport a les 
negociacions que estan duent a terme els representants sindicals del territori i els comitès 
d’empresa davant el risc de pèrdua de 200 llocs de treball en el cas d’Ercros i de 120 
llocs de treball en el cas de Covestro i dels aproximadament 900 llocs de treball 
d’empreses auxiliars i proveïdors. 
 
TERCER.  Instar el Govern de la Generalitat a: 
 
a. Mediar entre les empreses i els representants dels treballadors per tal d’explorar 
totes les possibilitats per mantenir els llocs de treball de les plantes afectades. 
b. Crear una taula de diàleg formada per les diferents institucions amb competències 
sobre la matèria (agents socials, sindicats i administracions amb competències en 
indústria i treball) per tal de que iniciïn de manera urgent i immediata les accions 
necessàries per iniciar un pla que garanteixi el futur laboral de Flix, la Ribera d'Ebre i les 
comarques ebrenques i tarragonines. 

 
QUART. Traslladar aquest acord, de manera telemàtica, a Ercros, al seu comitè 
d’empresa, als sindicats, als ajuntaments de la Comarca del Baix Ebre, al Consell 
Comarcal de la Ribera d'Ebre, als ajuntaments de la comarca de la Ribera d’Ebre, a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, al Conseller d'Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de 
Catalunya. 
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PUNT 15è-  Propostes d’urgència. 
 
No se’n produeixen 
 
PUNT 16è-  Torn de control, precs i preguntes 
 
El Sr. Jordi Jordan vol manifestar que durant l’últim ple del Consell Comarcal del Baix 
Ebre el seu grup va portar a la Junta de Portaveus una moció sobre el Pla de conca de 
l’Ebre, era una moció que a més de refusar el pla de conca aprovat pel govern en 
funcions del Partit Popular, també els preocupava que per part de la Generalitat també 
s’havia aprovat un pla de conques internes de Catalunya, el qual obria la possibilitat de 
transvasar d’aigua cap a Barcelona, i volíem que aquesta corporació s’hi manifestes en 
contra d’aquesta possibilitat. Ja que pensem que el problema de l’aigua no només afecta 
al conflicte que alguns puguin veure entre espanyols i catalans, sinó que dintre de la 
mateixa Catalunya també hi ha diferents interessos econòmics pel tema de l’aigua. 
 
Volem dir que el nostre grup no presenta aquesta moció al consell comarcal perquè 
durant la setmana anterior el Pla del Parlament de Catalunya va votar a favor d’aquesta 
moció tret dels vots en contra del PP i Ciutadans. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca 
la sessió, sent 12:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària 
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.     
 
 

Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 


