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ACTA 03/2017 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS  
              
President 
Sr. Daniel Andreu Falcó       
    
                                   
   
Consellers:  
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera 
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
Jose Emilio Bertomeu Río - Vicepresident tercer 
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart 
Roig Montagut, Enric - Vicepresident cinquè 
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè 
 
Adell Moragrega, Enric 
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 13:30 hores del dia 31 de març de 2017, 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 28 de març de 2017, sota el següent ordre del 
dia: 
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1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  24 de febrer de 2017 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència 
 
3r. Aprovació, si s’escau, de les Bases per atorgament del Premi Solidaritat 2017 

 
4t. Aprovació, si s’escau, de les Bases del II Concurs de Fotografia de la Gent Gran 
 
5è. Aprovació, si s’escau, d’inclusió en el programa ocupacional d’aturats de llarga durada 

 
6è. Aprovació, si s’escau, dels Convenis a signar amb els ajuntaments de la comarca per 

regular el Programa Treball i Formació 

 
7è. Aprovació, si s’escau, dels Convenis a signar amb els ajuntaments de la comarca per 
regular la implantació del dispositiu d’inserció laboral 
 
8è. Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació de competències en matèria de consum 
 
9è. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per al  projecte 
dels plans ocupació 2017 
 
10è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca per regular 
l’atorgament de subvencions directes per arranjament de camins municipals 
 
11è. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de les Addendes anuals per al finançament de 
l’Oficina d’Habitatge 
 
12è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament d’Alfara  de Carles per a la 
prestació de serveis tècnics 
 
13è. Aprovació, si s’escau, de les Bases per atorgament d’Ajuts Individuals de Menjador, curs 
2017-2018 
 
14è. Aprovació, si s’escau, de les Bases per atorgament dels Premis Recerca 2017 
 
15è. Aprovació, si s’escau,  de les Bases per atorgament del Premi Joventut 2017 
 
16è. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció per a la instal·lació de punts de   
recàrrega per a vehicles elèctrics 
 
17è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al codi ètic de la Generalitat per a convocatòries  
de subvencions 
 
 
18è. Aprovació, si s’escau, del 2n. expedient de modificació de crèdits del pressupost de 
l’exercici 2017 
 
19è. Aprovació, si s’escau, de les Bases per atorgament de subvencions per a activitats 
d’interès comarcal  
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20è. Proposta d’acord que presenten els grups comarcal de CiU i ERC d’adhesió al Pacte 
Nacional pel referèndum 
 
21è. Propostes d’urgència 
 
22è. Torn de control, precs i preguntes 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,  
es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  24 de febrer de 
2017. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament;  la 
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 25 membres presents, l’acta 
02/2017 de la sessió ordinària de data 24 de febrer de 2017.  
 
 
 
PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
 

NÚM ASSUMPTE 

P21 

Primer- Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, el Sr. Josep Tomàs Sáez, per tal de 

desenvolupar les tasques de conductor del vehicle de transport adaptat durant el període de baixa per accident de 
treball d’un dels conductors del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Segon-  La durada del contracte s’estableix del dia 21 de febrer de 2017 i fins que es reincorpori al seu lloc de 

treball el treballador al qual substitueix, amb una jornada laboral de 20 hores setmanals. 
 
Tercer- Notificar aquesta resolució a la persona interessada amb la finalitat que subscrigui amb el gerent el 

corresponent contracte de treball. 
 
Quart- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la propera sessió, 

publicar-ho en el DOGC i en el BOPT i comunicar-ho als serveis econòmics i de personal de la Corporació. 
 

P22 

Primer- Contractar, sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Sílvia Yagüe Sabido, per tal de 

desenvolupar les tasques de treballadora social de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre durant el 
període de reducció de jornada demanada per la Sra. Pilar Juárez Roselló. 
 
Segon- La durada del contracte s’estableix a partir del dia 27 de febrer de 2017 i fins que la Sra. Pilar Juárez 

Rosselló s’incorpori a jornada completa. La jornada laboral és de 15 hores setmanals (40% de jornada). 
 
Tercer- Notificar aquesta resolució a la interessada amb la finalitat que subscrigui amb el gerent el 

corresponent contracte de treball. 
 
Quart- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la propera sessió, 

publicar-ho en el DOGC i en el BOPT i comunicar-ho als serveis econòmics i de personal de la Corporació. 
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P23 

Primer- Denegar la sol·licitud de reconeixement de triennis efectuada per la Sra. Laia Valls Martín en data 27 de 

febrer de 2017, atès que, d’acord amb el que estableix el Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, no s’acrediten els tres anys íntegres o un mínim de 36 treballats al Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
 
Segon- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i donar compte al plenari del Consell en la propera 

sessió que celebri. 
 

P24 

Primer- Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat contracte temporal, eventual per 

circumstàncies de la producció, a temps parcial, la Sra. Natàlia Prades Álvarez, per tal de desenvolupar les 
tasques de psicòleg a la ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Segon- La durada del contracte s’estableix des del 6 de març de 2017 fins el 05 de setembre de 2017, amb 

una jornada laboral de 22,5 hores setmanals (60%). 
 
Tercer- Notificar aquesta resolució a la persona interessada amb la finalitat que subscrigui amb el gerent el 

corresponent contracte de treball. 
 
Quart- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la propera sessió, 

publicar-ho en el DOGC i en el BOPT  i comunicar-ho als serveis econòmics i de personal de la Corporació. 
 

P25 

Primer-  Acceptar la petició de la Sra. Montserrat Subirats Gisbert d’acollir-se a les disposicions de la Llei 

8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal de les administracions 
públiques de Catalunya i al Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
Conseqüentment, a partir del dia 13 de març d 2017, la seva jornada laboral establerta en 37,5 hores 
setmanals, es redueix en un terç, la qual cosa suposarà la prestació de 25 hores setmanals. 

 
      Segon- Durant el període de reducció de jornada i fins el dia de la reincorporació a la jornada laboral ordinària, la 

treballadora percebrà el 80 % de la seva corresponent retribució, sense perjudici de l’aplicació de qualsevol 
norma posterior. 

 
Tercer- El reconeixement d’aquesta reducció de jornada és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol 

altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada, durant l’horari que sigui objecte de la reducció. 
 

Quart- En les circumstàncies actuals, la durada màxima d’aquesta reducció és fins la data que el seu fill compleixi 

6 anys. No obstant això, la treballadora pot sol·licitar, en qualsevol moment,  la reincorporació a la seva jornada 
ordinària de treball, la petició de la qual s’haurà de fer en un termini de 30 dies abans de la data de reincorporació, 
d’acord amb el que preveu l’article 33.3) del conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix 
Ebre. 
 
Cinquè- Notificar aquesta resolució a la interessada, comunicar-la als serveis de personal i econòmics de la 

corporació i al plenari en la propera sessió que celebri, per als efectes que correspongui. 
 

P26 

Primer- Modificar el contracte de treball temporal, per interinitat, a temps parcial, subscrit amb el Sr. Eduard Guillen 

Bort, per tal de desenvolupar les tasques d’educador social del Servei d’Intervenció Familiar del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. Amb aquesta modificació, la jornada laboral s’estableix amb 31 hores 15 minuts. 

 

Segon- L’objecte actual del contracte és desenvolupar les tasques d’educador social del Servei d’Intervenció Familiar 

del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb una jornada laboral de 18 hores 45 minuts setmanals i les tasques 
d’educador social de l’EBASP durant el període de reducció de jornada demanat per la treballadora Montserrat 
Subirats Gisbert, amb una jornada de 12 hores 30 minuts setmanals.  
 
Tercer- Aquesta modificació es produeix el dia 13 de març de 2017 i té efectes fins que es produeixi alguna variació o 

finalitzi la situació en què es troba la treballadora a qui substitueix. 
 
Quart- Que el gerent dugui a terme els tràmits necessaris per a l’efectivitat d’aquesta modificació. 

 
Cinquè- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la propera sessió, publicar-ho 

en el DOGC i en el BOPT  i comunicar-ho als serveis econòmics i de personal de la Corporació. 
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P27 

Primer- Prorrogar el contracte temporal, eventual per circumstàncies de la producció, a temps complet, subscrit 

amb la Sra. Ester Royo Amenós en data 20 de febrer de 2017, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora 
social a l’EAIA del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Segon- La durada de la prórroga s’estableix des del dia 20 de març de 2017 fins el dia 13 d’abril de 2017. 
 
Tercer- Notificar aquesta resolució a la interessada amb la finalitat que subscrigui amb el gerent la documentació 

necessària per dur a terme la prórroga del contracte de treball. 
 
Quart- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la propera sessió, 

publicar-ho en el DOGC i en el BOPT i comunicar-ho als serveis econòmics i de personal de la Corporació. 
 

P28 

Primer- Acceptar la sol.licitud de renúncia a la vinculació laboral que manté Cristian Maruel amb el Consell 

Comarcal del Baix Ebre amb efectes del dia 31 de març de 2017. 
 
Segon- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la propera sessió i 

notificar-la a la persona interessada, i als serveis econòmics i de personal de la Corporació. 
 

 

NÚM ASSUMPTE 

I2 

 
PRIMER. Aprovar l’aval a favor de Baix Ebre Innova, SL, per la concertació d’una operació de tresoreria per import 

de 30.000,00 euros, amb BBVA, SA . 
 
SEGON.  Notificar el present acord a l'Entitat adjudicatària, citant per a la signatura del corresponent contracte . 

 
TERCER. Remetre una còpia de l'expedient tramitat a la Comunitat Autònoma , per a la seva  presa de 

coneixement. 

 

I3 

PRIMER. Iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 

 
SEGON. Ser informat per l’interventor i pel secretari, prèviament a l’aprovació 
 

I4 

 
Donar per aprovat definitivament el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’exercici de 
2017 per un import de 16.980.858,44 € (setze milions nou cents vuitanta mil vuit-cents cinquanta-vuit s euros en 

quaranta-quatre cèntims) que queda integrat per: 
 

a. El Pressupost del Consell Comarcal per import de 16.797.582,27 € en despeses i en ingressos. 
b. El Pressupost de la societat Baix Ebre Innova, SL per import de 191.776,17 € en despeses i ingressos. 

 

I5 

 
PRIMER. Aprovar el pla pressupostari  a mig termini pel període 2018-2020, d’acord amb el següent detall: 
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DESPESES 2016 2017 2018 2019 2020 

Capítol 1 3.363.536 3.873.599 3.912.334 3.951.458 3.990.972 

Capítol 2 5.194.911 9.506.019 9.506.019 9.506.019 9.506.019 

Capítol 3 24.335 32.142 27.831 30.373 29.877 

Capítol 4 754.379 1.217.977 1.157.078 1.145.507 1.133.936 

Capítol 5 0 40.400 0 0 0 

Despeses corrents  9.337.162 14.670.136 14.603.262 14.633.356 14.660.805 

Capítol 6 432.895 1.881.373 250.000 250.000 250.000 

Capítol 7 66.988 95.805 95.805 95.805 95.805 

Despeses de capital 499.883 1.977.178 345.805 345.805 345.805 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 166.637 150.269 113.265 77.564 75.707 

Despeses financeres 166.637 150.269 113.265 77.564 75.707 

DESPESES TOTALS  10.003.682 16.797.582 15.062.332 15.056.725 15.082.316 

  
  

      

  2016 2017 2018 2019 2020 

Resultat pressupostari  2.863,79 0,00 9.294,16 27.971,96 4.239,01 

+Crèdits gastats finançats 
amb romanent de 
tresor.desp.grals.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

+Desviacions de 
finançament negatives de 
l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Desviacions de 
finançament positives de 
l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat pressupostari 
ajustat  2.863,79 0,00 9.294,16 27.971,96 4.239,01 

 
 
 

  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Capítol 1 0 0 0 0 0 

Capítol 2 0 0 0 0 0 

Capítol 3 122.500 122.170 123.392 124.626 125.872 

Capítol 4 9.478.835 14.685.986 14.685.986 14.697.823 14.697.823 

Capítol 5 11.812 12.248 12.248 12.248 12.860 

Ingressos corrents  9.613.147 14.820.405 14.821.626 14.834.697 14.836.555 

Capítol 6 0 0 0 0 0 

Capítol 7 393.399 1.897.178 250.000 250.000 250.000 

Ingressos de capital 393.399 1.897.178 250.000 250.000 250.000 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 0 80.000 0 0 0 

Ingressos financers 0 80.000 0 0 0 

INGRESSOS TOTALS  10.006.546 16.797.582 15.071.626 15.084.697 15.086.555 
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SEGON. Trametre, abans del 15 de març de 2017, el pla pressupostari a mig termini ( període 2018-2020) al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació  previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012 
 

S5 
Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat AUTOPISTAS AUMAR S.A.C.E., amb les 
condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la gestió de les aigües residuals. Peatge d’Amposta 
 

S6 
Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat AUTOPISTAS AUMAR S.A.C.E., amb les 
condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la gestió de les aigües residuals. Tortosa 
 

S7 
Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat AUTOPISTAS AUMAR S.A.C.E., amb les 
condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la gestió de les aigües residuals. Ametlla de Mar 
 

S8 
Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat AUTOPISTAS AUMAR S.A.C.E., amb les 
condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la gestió de les aigües residuals. Àrea Baix Ebre 
 

S9 
Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat ALFASIGMA ESPAÑA SA, amb les 
condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la gestió de les aigües residuals. 
 

SP6 

1. Atorgar el servei d’ajuda a domicili a les sol·licituds que seguidament es detallen. 
 

 
 
 

2. Ampliar les hores de servei d’ajuda a domicili a les sol·licituds que seguidament es detallen. 
 

            
          

 
3. Reduir les hores de servei d’ajuda a domicili a les sol·licituds que seguidament es detallen. 
 

           

EXPEDIENT - TIPUS POBLACIÓ HORES COST SERVEI fins 30hores DATA D'INICI

EXP2011/00393 - SAD DEPENDÈNCIA DELTEBRE 9 H / MES 1,25 € / HORA 20/02/2017

EXP2014/00289 - SAD DEPENDÈNCIA DELTEBRE 21 H / MES 2,25 € / HORA 07/02/2017

EXP2010/01717 - SAD DEPENDÈNCIA DELTEBRE 9 H / MES 2,25 € / HORA 07/02/2017

EXP2010/00346 - SAD DEPENDÈNCIA L'AMETLLA DE MAR 15 H / MES 2,25 € / HORA 13/02/2017

EXP2017/00042 - SAD SOCIAL L'AMETLLA DE MAR 3 H / SETMANA 1,75 €/ HORA 15/02/2017

EXP2013/00432 SAD SOCIAL L'AMETLLA DE MAR 2 H / SETMANA 0,25 €/HORA 20/02/2017

EXP2012/00018 - SAD SOCIAL L'AMETLLA DE MAR 3 H / SETMANA 3 € / HORA 20/02/2017

EXP2011/00640 - SAD SOCIAL ROQUETES 2 H / SETMANA 0,25 € / HORA 13/02/2017

EXP2015/00702 - SAD SOCIAL ROQUETES 2 H / SETMANA 6 € / HORA 15/02/2017

EXP2012/00059 - SAD SOCIAL ROQUETES 2 H / SETMANA 0,25 €/HORA 14/02/2017

EXP2016/00136 SAD SOCIAL XERTA 3 H / SETMANA 1,25 € / HORA 07/02/2017

EXPEDIENT POBLACIÓ PASSA DE A TENIR DATA D'EFECTIVITAT

EXP2012/00425 - SAD DEPENDÈNCIA DELTEBRE 9 H / MES 15 H / MES 30/01/2017

EXP2010/01231 - SAD DEPENDÈNCIA DELTEBRE 15 H / MES 23 H / MES 20/02/2017

EXPEDIENT POBLACIÓ PASSA DE A TENIR DATA D'EFECTIVITAT

EXP2011/01207 - SAD DEPENDÈNCIA ROQUETES 31 H / MES 15 H / MES 13/02/2017
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4. Modificar el cost del preu/hora de servei a les sol·licituds que seguidament es detallen.                                   
 

 
 
 
 

5. Donar de baixa del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen. 
 

 
 
 
 

 

6. Notificar la present resolució a cada sol·licitant i a l’ajuntament corresponent, en el cas dels ajuts aprovats. 

 

SP7 

 

Primer.- Donar d’alta del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon.- Notificar la present resolució als interessats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atorgar el servei a les sol·licituds que seguidament es detallen. 

 

EXPEDIENT POBLACIÓ 

EXP2013/00432 L'AMETLLA DE MAR 

EXP2016/00713 CAMARLES 

EXP2013/00937 DELTEBRE 

EXP2017/00018 EL PERELLÓ 

EXP2017/00062 ROQUETES 

EXP2012/00428 TIVENYS 

 
2. Donar de baixa del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen. 

EXPEDIENT POBLACIÓ NOU COST DEL SERVEI MOTIU DATA D'APLICACIÓ

EXP2010/01231 - SAD DEPENDÈNCIA DELTEBRE 2,25 €/HORA REGULARITZACIÓ PREU 20/02/2017

EXPEDIENT POBLACIÓ MOTIU DATA BAIXA

EXP2011/00422 - SAD DEPENDÈNCIA CAMARLES CANVIS EN EL NUCLI DE CONVIVÈNCIA 31/01/2017

EXP2010/00431 - SAD DEPENDÈNCIA DELTEBRE CANVI RECURS PLA INDIVIDUALITZAT 05/02/2017

EXP2010/00288 - SAD DEPENDÈNCIA EL PERELLÓ INGRÉS RESIDENCIAL 13/02/2017

EXP2010/02577 - SAD DEPENDÈNCIA L'ALDEA INGRÉS RESIDENCIAL 01/02/2017

EXP2012/01080 - SAD DEPENDÈNCIA L'AMPOLLA DEFUNCIÓ 16/01/2017

EXPEDIENT - TIPUS POBLACIÓ

EXP2012/00616 ROQUETES

EXP2011/01483 ROQUETES

EXP2010/02170 L'AMETLLA DE MAR

EXP2014/00674 L'AMETLLA DE MAR

EXP2010/00404 L'AMETLLA DE MAR

EXP2013/00806 L'AMETLLA DE MAR

EXP2011/00561 L'AMETLLA DE MAR

EXP2010/01528 L'AMETLLA DE MAR

EXP2013/00560 L'AMPOLLA

EXP2010/01452 L'ALDEA

EXP2010/00002 CAMARLES
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SP8 

 
 

 

3. Notificar la present resolució a cada sol·licitant i a Creu Roja.  

 

SP9 

1. Donar d’alta del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen. 

 

 

 

 

2. Ampliar el servei a les sol·licituds que seguidament es detallen. 

 

 

 

 

 

3. Reduir el servei a les sol·licituds que seguidament es detallen. 

 

 

 

 

 

4. Donar de baixa del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Notificar la present resolució a cada sol·licitant. 

 

E5 

Primer- Donar de baixa els següents ajuts:  

 

EXP Centre adjudicat  Motiu Baixa 

196 
Col·legi Sagrada Família  

Absència. No fa ús del servei de 

menjador 

1306 
Col·legi Sagrada Família 

Absència. No fa ús del servei de 

menjador 

 

Segon- Donar compte de la present resolució a la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, 

Joventut i Esports i notificar-la degudament 

E6 

 

Primer- Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2016-2017 

que seguidament es relacionen i els dies que s’especifiquen: 

 

 

EXPEDIENT POBLACIÓ MOTIU DATA BAIXA

EXP2013/00009 L'ALDEA INGRÉS RESIDENCIAL 26/01/2017

EXP2010/01966 ROQUETES INGRÉS RESIDENCIAL 07/02/2017

EXPEDIENT POBLACIÓ DESTÍ DIES COST MENSUAL EFECTIVITAT

EXP2011/01207 ROQUETES CENTRE DIA ONADA TORTOSA DLL/DM/DX/DJ/DV 22,50 € 13/02/2017

EXPEDIENT POBLACIÓ DESTÍ PASSA DE A UTILITZAR-LO EFECTIVITAT

EXP2016/00370 L'ALDEA CENTRE DE DIA ONADA L'ALDEA 4 DIES/SETMANA 5 DIES/SETMANA 08/02/2017

EXPEDIENT POBLACIÓ DESTÍ PASSA DE A UTILITZAR-LO EFECTIVITAT

EXP2011/00427 L'AMETLLA DE MAR CENTRE DE DIA EL PERELLÓ 5 DIES/SETMANA  3 DIES/SETMANA 01/02/2017

EXPEDIENT POBLACIÓ MOTIU DATA BAIXA

EXP2010/00747 L'ALDEA BAIXA CENTRE DE DIA 08/02/2017

EXP2011/00087 L'AMETLLA DE MAR INGRES RESIDENCIAL 30/01/2017

EXP2010/00346 L'AMETLLA DE MAR BAIXA CENTRE DE DIA 13/01/2017

EXP2012/01057 ROQUETES INGRES RESIDENCIAL 23/01/2017

EXP2010/01094 ROQUETES A PETICIÓ DE L'USUÀRIA 31/01/2017

EXP2010/02251 ROQUETES BAIXA CENTRE DE DIA 25/01/2017
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EXP CENTRE % Atorgat  Dies lectius Dies acumulats 

304 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

539 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

540 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

785 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

551 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

550 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

821 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

820 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1033 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

471 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1177 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1178 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

305 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1032 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1156 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

750 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

791 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1146 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1147 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1148 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1149 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

1034 Escola 21 d'Abril 50% 176 88 

4 Escola El Temple 50% 176 88 

1355 Escola Lligallo el 

Gànguil 50% 176 88 

 

Segon- En cap cas es podran sol·licitar canvis sobre les compactacions ja autoritzades ni retornar al sistema inicial 

d’ús diari.  

 

Tercer- Els dies establerts a la sol·licitud de compactació, si l’alumne no assisteix al menjador escolar, no seran 

recuperables i, per tant, aquestes absències s’hauran de reflectir a la justificació mensual. En cas de trasllat de 

centre dins de la comarca, es seguiran el criteris de compactació establerts pel centre de destí.  

 

Quart- Donar compte de la present resolució a la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, Joventut 

i Esports, i notificar-la al director del centre escolar i a l’entitat gestora del menjador escolar corresponent, per tal 

que ho comuniquen a les famílies interessades. 

 

E7 

Primer-  Aprovar l’atorgament dels següents ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 2016-2017, amb el 

tant percent que s’especifica:  

EXP_CC CENTRE AJUT 

203 Escola Cinta Curto 50% 

800 Col·legi Sagrada Família 50% 

801 Col·legi Sagrada Família 50% 

1228 Escola Marcel·lí Domingo 50% 
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Segon- Deixar sense efectes els següents ajuts atès que no compleixen els requisits fixats en la convocatòria: 

 

 

 

 

Tercer- Establir com a termini per presentar les sol·licituds de compactació d’ajuts aprovats en la primera 

adjudicació, quinze dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que disposa el punt 10 de 

les bases reguladores.  

Quart- Notificar aquesta cinquena distribució d’ajuts al responsable de la gestió del menjador, a la direcció del 

centre escolar i a les famílies interessades. 

1249 Col·legi Teresià  50% 

1365 Escola Remolins 50% 

712 Escola Sant Miquel 50% 

1363 Escola La Mercè 50% 

1340 Escola Jaume II 100% 

EXP_CC CENTRE 

73 Escola La Mercè 

E8 

 

Primer- Aprovar la primera distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars 

i/o material curricular obligatori per a alumnes de segon cicle d’educació infantil, curs 2016-2017, que seguidament 

es relacionen, amb el % i l’import que s’especifica: 

 

EXP CENTRE CURS % AJUT 

79 Col·legi Sagrada Família P4 35% 

8 Col·legi Sagrada Família  P4 35% 

222 Col·legi Sagrada Família  P3 35% 

194 Col·legi Teresià P5 35% 

263 Escola 21 d'abril P3 35% 

88 Escola Cinta Curto P5 35% 

159 Escola Cinta Curto P4 35% 

85 Escola Daniel Mangrané P5 35% 

98 Escola Daniel Mangrané P5 35% 

143 Escola Daniel Mangrané P4 35% 

199 Escola Daniel Mangrané P4 35% 

162 Escola Daniel Mangrané  P3 35% 

179 Escola Daniel Mangrané  P5 35% 

234 Escola Divina Pastora P4 35% 

7 Escola El Temple P4 35% 

50 Escola El Temple P3 35% 

115 Escola El Temple P4 35% 

116 Escola El Temple P4 35% 

124 Escola El Temple P3 35% 

139 Escola El Temple P5 35% 

192 Escola El Temple P5 35% 

255 Escola El Temple  P3 35% 

220 Escola Ferreries P4 35% 
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31 Escola Ferreries  P3 35% 

48 Escola Jaume II P5 35% 

53 Escola Jaume II P3 35% 

288 Escola La Mercè P5 35% 

175 Escola La Pineda P4 35% 

63 Escola La Pineda  P3 35% 

1 Escola l'Assumpció P3 35% 

208 Escola l'Assumpció  P4 35% 

209 Escola l'Assumpció  P3 35% 

238 Escola Lligallo el Gànguil P3 35% 

223 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella P4 35% 

9 Escola Marcel·lí Domingo P3 35% 

95 Escola Marcel·lí Domingo  P4 35% 

253 Escola Marcel·lí Domingo  P3 35% 

14 Escola Maria Garcia Cabanes P3 35% 

15 Escola Maria Garcia Cabanes P4 35% 

119 Escola Maria Garcia Cabanes P5 35% 

201 Escola Maria Garcia Cabanes P3 35% 

268 Escola Maria Garcia Cabanes P4 35% 

292 Escola Maria Garcia Cabanes P3 35% 

236 Escola Port Rodó P4 35% 

195 Escola Port Rodó  P4 35% 

60 Escola Raval de Cristo P5 35% 

256 Escola Raval de Cristo P5 35% 

289 Escola Raval de Cristo P3 35% 

207 Escola Raval de Cristo  P4 35% 

241 Escola Raval de Cristo  P4 35% 

35 Escola Remolins  P4 35% 

72 Escola Remolins  P5 35% 

73 Escola Remolins  P4 35% 

146 Escola Sant Jordi P5 35% 

74 Escola Sant Jordi  P5 35% 

169 Escola Sant Jordi  P3 35% 

305 Escola Sant Jordi  P3 35% 

103 Escola Sant Llàtzer P5 35% 

104 Escola Sant Llàtzer P3 35% 

157 Escola Sant Llàtzer  P4 35% 

132 Escola Sant Miquel P5 35% 

193 Escola Sant Miquel P5 35% 

34 

Col·legi Ntra. Sra. De la 

Consolación P3 50% 

93 

Col·legi Ntra. Sra. De la 

Consolación P4 50% 
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129 

Col·legi Ntra. Sra. De la 

Consolación P3 50% 

33 

Col·legi Ntra. Sra. De la 

Consolación  P4 50% 

244 

Col·legi Ntra. Sra. De la 

Consolación  P5 50% 

202 Escola 21 d'abril P5 50% 

259 Escola 21 d'abril P5 50% 

267 Escola 21 d'abril P5 50% 

277 Escola 21 d'abril P5 50% 

44 Escola Daniel Mangrané P4 50% 

54 Escola Daniel Mangrané P3 50% 

55 Escola Daniel Mangrané P3 50% 

57 Escola Daniel Mangrané P4 50% 

77 Escola Daniel Mangrané P5 50% 

92 Escola Daniel Mangrané P5 50% 

94 Escola Daniel Mangrané P3 50% 

160 Escola Daniel Mangrané P5 50% 

161 Escola Daniel Mangrané P3 50% 

230 Escola Daniel Mangrané P5 50% 

231 Escola Daniel Mangrané P3 50% 

26 Escola Daniel Mangrané  P3 50% 

76 Escola Daniel Mangrané  P3 50% 

51 Escola de Xerta P3 50% 

130 Escola El Temple P5 50% 

150 Escola El Temple P5 50% 

151 Escola El Temple P3 50% 

245 Escola El Temple P3 50% 

3 Escola El Temple  P3 50% 

24 Escola El Temple  P4 50% 

32 Escola El Temple  P3 50% 

81 Escola El Temple  P3 50% 

99 Escola El Temple  P4 50% 

211 Escola El Temple  P5 50% 

254 Escola El Temple  P4 50% 

126 Escola Ferreries P4 50% 

142 Escola Ferreries P5 50% 

213 Escola Ferreries P3 50% 

226 Escola Ferreries P5 50% 

4 Escola Ferreries  P4 50% 

196 Escola Ferreries  P5 50% 

242 Escola Ferreries  P3 50% 

41 Escola Jaume II P5 50% 
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42 Escola Jaume II P3 50% 

185 Escola Jaume II P5 50% 

186 Escola Jaume II P5 50% 

291 Escola Jaume II P3 50% 

20 Escola La Mercè P3 50% 

105 Escola La Mercè P3 50% 

127 Escola La Mercè P3 50% 

135 Escola La Mercè P4 50% 

210 Escola La Mercè P4 50% 

237 Escola La Mercè P3 50% 

171 Escola La Mercè  P5 50% 

180 Escola La Mercè  P3 50% 

301 Escola La Mercè  P3 50% 

174 Escola La Pineda P3 50% 

176 Escola l'Assumpció P3 50% 

191 Escola l'Assumpció P5 50% 

280 Escola l'Assumpció P3 50% 

281 Escola l'Assumpció P4 50% 

67 Escola l'Assumpció  P3 50% 

224 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella  P4 50% 

23 Escola Marcel·lí Domingo P5 50% 

43 Escola Marcel·lí Domingo P3 50% 

49 Escola Marcel·lí Domingo P5 50% 

61 Escola Marcel·lí Domingo P4 50% 

68 Escola Marcel·lí Domingo P5 50% 

86 Escola Marcel·lí Domingo P5 50% 

100 Escola Marcel·lí Domingo P5 50% 

131 Escola Marcel·lí Domingo P3 50% 

145 Escola Marcel·lí Domingo P3 50% 

178 Escola Marcel·lí Domingo P3 50% 

205 Escola Marcel·lí Domingo P3 50% 

229 Escola Marcel·lí Domingo P4 50% 

232 Escola Marcel·lí Domingo P4 50% 

298 Escola Marcel·lí Domingo P5 50% 

228 Escola Marcel·lí Domingo  P4 50% 

243 Escola Marcel·lí Domingo  P3 50% 

111 Escola Maria Garcia Cabanes P5 50% 

112 Escola Maria Garcia Cabanes P3 50% 

141 Escola Maria Garcia Cabanes P3 50% 

261 Escola Maria Garcia Cabanes P4 50% 

264 Escola Maria Garcia Cabanes P3 50% 

265 Escola Maria Garcia Cabanes P4 50% 
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270 Escola Maria Garcia Cabanes P4 50% 

272 Escola Maria Garcia Cabanes P5 50% 

274 Escola Maria Garcia Cabanes P5 50% 

275 Escola Maria Garcia Cabanes P4 50% 

278 Escola Maria Garcia Cabanes P5 50% 

78 Escola Maria Garcia Cabanes  P3 50% 

89 Escola Port Rodó  P3 50% 

121 Escola Raval de Cristo P3 50% 

133 Escola Raval de Cristo P5 50% 

134 Escola Raval de Cristo P4 50% 

29 Escola Raval de Cristo  P3 50% 

62 Escola Remolins  P3 50% 

287 Escola Riumar P5 50% 

108 Escola Sant Àngel P3 50% 

37 Escola Sant Jordi P3 50% 

123 Escola Sant Jordi P5 50% 

262 Escola Sant Jordi P3 50% 

21 Escola Sant Jordi  P4 50% 

39 Escola Sant Jordi  P4 50% 

197 Escola Sant Jordi  P5 50% 

303 Escola Sant Jordi  P5 50% 

304 Escola Sant Jordi  P4 50% 

183 Escola Sant Llàtzer P4 50% 

90 Escola Sant Llàtzer  P3 50% 

91 Escola Sant Llàtzer  P3 50% 

240 Escola Sant Llàtzer  P4 50% 

218 Escola Sant Miquel P3 50% 

219 Escola Sant Miquel P5 50% 

269 Escola 21 d'abril P4 75% 

106 Escola Daniel Mangrané P5 75% 

117 Escola El Temple P5 75% 

125 Escola El Temple P5 75% 

153 Escola El Temple P4 75% 

82 Escola El Temple  P3 75% 

83 Escola El Temple  P3 75% 

167 Escola El Temple  P5 75% 

168 Escola El Temple  P5 75% 

177 Escola El Temple  P3 75% 

144 Escola Jaume II P3 75% 

102 Escola La Mercè P4 75% 

181 Escola l'Assumpció P5 75% 

206 Escola l'Assumpció P4 75% 
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137 Escola Raval de Cristo P5 75% 

36 Escola Sant Jordi  P5 75% 

38 Escola Sant Jordi  P3 75% 

69 Escola Sant Llàtzer P4 75% 

70 Escola Sant Llàtzer P4 75% 

271 Escola Mediterrani P4 100% 

 

La quantitat total d’aquesta primera distribució és de 5.283,82 €. 

 

Segon- Denegar els següents ajuts atès que, feta la valoració pertinent, les rendes familiars superen el llindar de 

renda establert, tenint en compte el nombre de membres computables de la unitat familiar, d’acord amb el punt 2e 

de les bases reguladores: 

 

EXP CENTRE CURS 

10 Escola Ferreries  P4 

16 Escola 21 d'abril  P3 

22 Escola Marcel·lí Domingo P4 

27 Escola Ferreries  P5 

28 Escola Marcel·lí Domingo  P3 

66 Escola l'Assumpció  P3 

71 Escola Sant Jordi  P4 

84 Escola Sant Jordi  P3 

107 Escola Sant Miquel P5 

109 Col·legi Ntra. Sra. De la Consolación P4 

113 Col·legi Teresià P4 

128 Col·legi Sagrada Família P5 

140 Escola 21 d'abril P3 

155 Col·legi Ntra. Sra. De la Consolación P5 

166 Col·legi Ntra. Sra. De la Consolación P4 

172 Escola Divina Pastora  P5 

182 Escola Sant Jordi P5 

184 Escola Raval de Cristo  P3 

189 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella  P3 

190 Escola l'Assumpció P5 

200 Col·legi Ntra. Sra. De la Consolación P5 

204 Escola Sant Jordi P5 

212 Escola Jaume II P3 

214 Col·legi Ntra. Sra. De la Consolación  P4 

225 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella  P3 

227 Escola El Temple  P5 

235 Col·legi Ntra. Sra. De la Consolación  P5 

260 Escola Maria Garcia Cabanes P4 

276 Escola Maria Garcia Cabanes P3 

282 Escola Lligallo el Gànguil P5 
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283 Escola Lligallo el Gànguil P5 

284 Escola l'Assumpció P3 

293 Escola Maria Garcia Cabanes P3 

80 Escola Sant Miquel P5 

 

Tercer- Denegar els següents ajuts atès que, feta la valoració pertinent, les unitats familiars superen l’import 

màxim establert dels rendiments de capital mobiliari, d’acord amb el punt 2g les bases reguladores: 

 

EXP CENTRE CURS 

163 Escola El Temple P4 

164 Escola El Temple P5 

239 Escola Ferreries P4 

19 Escola Ferreries P3 

52 Escola Jaume II P5 

170 Escola Marcel·lí Domingo P3 

 

Quart- Deixar sense efecte els següents ajuts per no complir els requisits fixats en la convocatòria i no procedir la 

seva valoració:  

 

EXP CENTRE CURS 

59 Escola La Mercè P4 

118 Escola El Temple 2n Primària 

120 Escola Maria Garcia Cabanes 3r Primària 

122 Escola Sant Jordi 2n Primària 

13 INS Joaquim Bau 1r ESO 

12 Escola Remolins  6è Primària 

17 Escola Jaume II 1r Primària 

18 Escola Jaume II 1r Primària 

25 Escola Daniel Mangrané  3r Primària 

30 Escola Ferreries  6è Primària 

64 Escola Ferreries  4t Primària 

65 Escola Ferreries  1r Primària 

286 Escola Ferreries P5 

97 Escola Divina Pastora  P5 

296 Col·legi Sagrada Família P4 

187 INS Roquetes 3r ESO 

249 Escola Remolins  3r ESO 

297 INS Roquetes 1r ESO 

58 Escola Daniel Mangrané 1r Primària 

154 Escola l'Assumpció 6è Primària 

158 Col·legi Ntra. Sra. De la Consolación  1r Primària 

165 Escola El Temple 6è Primària 

198 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella 5è Primària 

302 Col·legi Sagrada Família  5è Primària 
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247 Escola Remolins  3r Primària 

248 Escola Remolins  5è Primària 

257 Escola Daniel Mangrané  1r Primària 

252 Escola Remolins    

299     

5 Col·legi Teresià  1r ESO 

2 Escola Marcel·lí Domingo 1r Primària 

6 Col·legi Teresià  5è Primària 

 

Cinquè-  Denegar els següents ajuts per no presentar la sol·licitud en el termini establert:  

 

EXP CENTRE CURS 

307 Escola La Mercè P3 

306 Escola Sant Miquel P3 

 

Sisè-  Deixar pendents la resta de sol·licituds a l’espera de posteriors adjudicacions, condicionades a la 

disponibilitat pressupostària i a la presentació de la documentació requerida. 

 

Setè- Notificar aquesta primera distribució d’ajuts a la direcció del centre escolar corresponent i a les famílies 

interessades. 

 

E9 

 
Primer- Donar de baixa els següents ajuts:  

 

Exp Centre adjudicat  Motiu Baixa 

62 Escola Remolins Renúncia per part de l’interessat 

63 Escola Remolins Renúncia per part de l’interessat 

64 Escola Remolins Renúncia per part de l’interessat 

359 Escola Sant Jordi  Absència. No fer ús del servei de menjador  

360 Escola Sant Jordi  Absència. No fer ús del servei de menjador 

949 Escola Sant Jordi  Absència. No fer ús del servei de menjador 

22 Escola Sant Jordi  Absència. No fer ús del servei de menjador 

23 Escola Sant Jordi  Absència. No fer ús del servei de menjador 

767 Escola Sant Jordi  Absència. No fer ús del servei de menjador 

 
Segon- Donar compte de la present resolució a la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, 

Joventut i Esports i notificar-la degudament 

E10 

 
Primer- Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2016-2017 

que seguidament es relacionen i els dies que s’especifiquen: 
 

EXP CENTRE % Atorgat Dies lectius Dies acumulats 

59 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

60 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

75 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

97 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

98 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

202 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

203 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

566 Escola Cinta Curto 50% 176 88 
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641 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

731 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

1214 Escola Cinta Curto 50% 176 88 

1349 Escola Remolins  50% 176 88 

238 Escola Remolins  50% 176 88 

239 Escola Remolins  50% 176 88 

191 Escola Remolins  50% 176 88 

192 Escola Remolins  50% 176 88 

193 Escola Remolins  50% 176 88 

1356 Escola Remolins  50% 176 88 

1364 Escola Remolins  50% 176 88 

1229 Escola Marcel·lí Domingo 50% 176 88 

726 Escola Sant Jordi 50% 176 88 

727 Escola Sant Jordi 50% 176 88 

1364 Escola Sant Jordi 50% 176 88 

 
Segon- En cap cas es podran sol·licitar canvis sobre les compactacions ja autoritzades ni retornar al sistema inicial 

d’ús diari.  
 
Tercer- Els dies establerts a la sol·licitud de compactació, si l’alumne no assisteix al menjador escolar, no seran 

recuperables i, per tant, aquestes absències s’hauran de reflectir a la justificació mensual. En cas de trasllat de 
centre dins de la comarca, es seguiran el criteris de compactació establerts pel centre de destí.  
 
Quart- Donar compte de la present resolució a la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, Joventut 

i Esports, i notificar-la al director del centre escolar i a l’entitat gestora del menjador escolar corresponent, per tal 
que ho comuniquen a les famílies interessades. 
 

E11 

Primer- Estimar la sol·licitud de revisió d’ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2016-2017 presentada  

per la Sra. Beatriz Delgado Sanabria.  
 
Segon- Adjudicar l’ajut individual de menjador, atès que s’ha procedit a la valoració de la sol·licitud tenint en 

compte l’informe social aportat i li correspon un ajut del 100%. Tenint en compte que ja gaudia d’un ajut del 50%, 
aquest es veurà incrementat amb un 50%.  
 
Tercer- Donar compte de la present resolució a la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, 

Joventut i Esports i notificar-la degudament 

E12 

 
Primer-  Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. Melero atès que va presentar la documentació 

requerida al registre d’entrada del Consell Comarcal del Baix Ebre fora del termini establert i no aporta cap 
documentació que acrediti que el segon requeriment que es va enviar a l’escola se li va entregar el 16 de gener de 
2017 tal i com exposa al recurs de reposició presentat.  
 
Segon- Notificar aquesta resolució a la família interessada 

 

E13 

Primer- Estimar les sol·licituds de revisió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres 

escolats i/o material curricular obligatori per al curs escolar 2016-2017 presentades, atès que s’ha procedit a una 
nova valoració sense tenir en compte la prestació econòmica atorgada en concepte d’ajut de lloguer, per a 
l’exercici 2015, d’acord amb la resolució corresponent aportada.  
 
Segon- Adjudicar l’ajut econòmic de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular 

obligatori, per als alumnes Karima i Yassin En Naouri Abouimrane, atorgant-los-hi un ajut de 50% per a cadascú.  
 
Tercer- Donar compte de la present resolució a la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, 

Joventut i Esports i notificar-la degudament. 
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E14 

Primer- Aprovar la segona distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars 

i/o material curricular obligatori per a alumnes de segon cicle d’educació infantil, curs 2016-2017, que seguidament 
es relacionen, amb el % que s’especifica: 
 

EXP CENTRE CURS % AJUT 

215 Escola Ferreries  P3 35% 

148 Escola 21 d'abril P4 35% 

149 Escola 21 d'abril P3 35% 

216 Escola l'Assumpció  P5 35% 

75 Escola Cinta Curto P4 50% 

110 Escola 21 d'abril P3 50% 

21 Escola Sant Jordi  P4 50% 

39 Escola Sant Jordi  P4 50% 

40 Escola Jaume II P4 50% 

45 Escola Marcel·lí Domingo  P4 50% 

46 Escola Marcel·lí Domingo  P5 50% 

92 Escola Daniel Mangrané P5 50% 

94 Escola Daniel Mangrané P3 50% 

147 Escola 21 d'abril P4 50% 

156 Escola Marcel·lí Domingo P5 50% 

49 Escola Marcel·lí Domingo P5 50% 

136 Escola Daniel Mangrané P3 75% 

217 Escola Sant Jordi  P3 75% 

106 Escola Daniel Mangrané P5 75% 

36 Escola Sant Jordi  P5 75% 

 
La quantitat total d’aquesta primera distribució és de 587,10 € 

 
Segon- Denegar els següents ajuts atès que, feta la valoració pertinent, les rendes familiars superen el llindar de 

renda establert, tenint en compte el nombre de membres computables de la unitat familiar, d’acord amb el punt 2e 
de les bases reguladores: 
 

EXP CENTRE CURS 

80 Escola Sant Miquel P5 

96 Col·legi Ntra. Sra. De la Consolación P3 

101 Escola Daniel Mangrané P5 

114 Escola Daniel Mangrané P4 

152 Escola Daniel Mangrané  P4 

188 Escola Jaume II P3 

221 Escola Daniel Mangrané  P4 

 
Tercer-   Denegar els següents ajuts per no presentar la documentació requerida en el termini establert:  
 

EXP CENTRE CURS 

47 Escola l'Assumpció P4 

87 Escola Cinta Curto P3 

203 Escola 21 d'abril P4 

173 Escola Sant Miquel P3 
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Quart-  Deixar pendents la resta de sol·licituds a l’espera de posteriors adjudicacions, condicionades a la 

disponibilitat pressupostària i a la presentació de la documentació requerida. 
 
Cinquè- Notificar aquesta segona distribució d’ajuts a la direcció del centre escolar corresponent i a les famílies 

interessades. 

E15 

 
Primer- Atorgar els ajuts econòmics de caràcter individuals per a l’assistència a llars d’infants, curs 2016-2017, que 

seguidament es relacionen: 
 

EXP LLAR D'INFANTS %   PROPOSAT IMPORT AJUT   (6 mesos)  

159 Llar d’Infants Creu Roja 50% 750,00 € 

161 Llar d’Infants Creu Roja 75% 750,00 € 

 
       Total Llar d’Infants Creu Roja: 1.500,00 € 
 

EXP LLAR D'INFANTS %   PROPOSAT IMPORT AJUT   (5 mesos) 
162 Llar d’Infants Mare Natura 50% 462,50 € 

 
                                    Total Llar d’Infants Mare Natura: 462,50 € 
        
La quantitat total d’aquesta cinquena distribució és de 1.962,50 €. 
 
Segon- Denegar els següents ajuts atès que, feta la valoració pertinent, les rendes familiars superen el llindar de 

renda establert, tenint en compte el nombre de membres computables de la unitat familiar, d’acord amb el punt 3 
de les bases reguladores: 
 

EXP LLAR D'INFANTS 

160 Llar d’Infants Creu Roja 

 
Tercer- Notificar aquesta cinquena distribució d’ajuts a la direcció de la llar d’infants corresponent i a les famílies 

interessades 

 

 
 
 
PUNT 3r. Aprovació, si s’escau, de les Bases per atorgament del Premi Solidaritat 2017. 
 
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 2017 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 vots a favor d’ERC (8) , PSC (5), PP (1) i Entesa (1) i l’abstenció 
de CIU (10) , el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria del XII Premi "Solidaritat” atorgat 
pel Consell Comarcal del Baix Ebre 
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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 4t. Aprovació, si s’escau, de les Bases del II Concurs de Fotografia de la Gent 
Gran. 
 
El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre és un òrgan complementari i sectorial de 
naturalesa deliberant i sense facultats decisòries. La seva finalitat és la canalització de la 
participació en els afers que específicament afecten la tercera edat i siguin d’àmbit comarcal. 
 
Són funcions del Consell Consultiu, entre d’altres, promoure les activitats necessàries per tal de 
sensibilitzar la societat respecte la situació social de la gent gran;  promoure l´associacionisme 
al grup de població esmentat i la participació de la comunitat; també donar a conèixer a aquesta 
comunitat els recursos que els assisteixen. 
 
El Consell Consultiu, en la seva sessió de data 7 de juny de 2016, va acordar convocar un 
concurs de fotografia que permeti estimular la creativitat i difondre les activitats que la Gent 
Gran porta a terme per envellir d’una manera sana i activa. 
 
La gran acollida i qualitat dels treballs presentats han donat lloc a una nova convocatòria. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria del Segon Premi Fotogràfic del 
Consell Consultiu de la Gen Gran del Baix Ebre 
 
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-ne coneixement i possibilitar qualsevol tipus d’ 
observació al respecte 
 
 
PUNT 5è. Aprovació, si s’escau, d’inclusió en el programa ocupacional d’aturats de 

llarga durada. 

 
En data 23 de desembre  de 2016 , es publica  en DOGC7275, Resolució  TSF/2939/2016 , per 
la qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2017 per al finançament de les actuacions de 
Programes Integrals per a persones entre 30 i 54 anys en situació de desocupació de llarga 
durada que promou el SOC. 
 
L’Ordre TSF/318/2016 de data 22 de novembre,  estableix l’aprovació  de les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar  la contractació de 
persones aturades de llarga durada majors de 30 anys.   
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El Programa Integral (Majors de 45 anys), s’adreçarà a 25 participants i tindrà un període 
d’execució de 6 mesos i s’estendrà des del 5 de setembre de 2017 fins al 5 de març de 2018. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un projecte per incloure al Programa Integrals 
per a Majors de 45 anys,   que es durà a terme conjuntament entre les entitats: 

- Consell Comarcal del Baix Ebre, com entitat Promotora. 
- Ajuntament de Tortosa, com a entitat agrupada. 

Les actuacions a dur a terme per cadascuna d’aquestes entitats i que estructuren el Programa 
son: 

a) Orientació laboral : Consell comarcal del Baix Ebre 
b) Acompanyament a la Inserció : Ajuntament de Tortosa. 

Al  Consell comarcal del Baix Ebre, com a entitat Promotora, li correspondrà a més, dur a terme 
les actuacions de Coordinació del Programa.  
 
Per aquesta convocatòria, el Consell Comarcal sol·licitarà subvenció per a la realització de les 
actuacions amb  25 persones participants, amb mes d’un any a l’atur i en baixa qualificació, 
d’acord amb el següent detall: 
 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
serveis a les persones, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria anticipada per al 2017 
per al finançament de les actuacions de Programes Integrals per a persones entre 30 i 54 anys 
en situació de desocupació de llarga durada que promou el SOC, d’acord amb les disposicions 
de la Resolució  TSF/2939/2016 , 
 
Segon. Sol·licitar  subvenció per a l’execució del Programa Fem Ocupació per a Joves, adreçat 
a 25 persones majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada i en baixa qualificació 
professional i /o acadèmica.  
La contractació de personal Tècnic per dur a terme les actuacions d’Orientació:  

1 Tècnic/a    A2  100%   jornada  6 mesos   
1  Coordinador  A2 10%   jornada  6  mesos.  

 

 

 
CONSELL COMARCAL 

BAIX EBRE 
AJUNTAMENT 

TORTOSA 

P
ER

SO
N

A
L 

orientador 16500,00   

tècnic acompanyament   16500,00 

coordinador 10% 1745,60   

 SUBTOTAL 18245,60 16500,00 

despeses indirectes 25% 4561,40 4125,00 

 TOTAL PERSONAL 22807,00 20625,00 

INCENTIUS 4 mesos / 150 € 15000   

TOTAL TOTAL PRESSUPOST 37807,00 20625,00 

TOTAL PRESSUPOST 2 
ENTITATS 

  
58432,00 
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Tercer. Facultar el President del Consell per a la tramitació i signatura de tota la documentació 
necessària per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
PUNT 6è. Aprovació, si s’escau, dels Convenis a signar amb els ajuntaments de la 
comarca per regular el Programa Treball i Formació. 
 
El Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies, mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, ha posat en marxa un programa específic de treball i formació amb l’objectiu de 
millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència 
laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació professionalitzadora que 
han de rebre les persones participants durant el contracte de treball.  
 
En aquest sentit, es va publicar l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur 
que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, publicada en el DOGC núm. 
7243 de 9 de novembre de 2016, en endavant l’ORDRE i s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions  per a l’any 2016 . 
 
Amb data 22 de novembre de 2016, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va presentar 
la sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, per als següent 
projecte d’experiència professional: 

 
- Manteniment d’espais naturals i/o urbans. 

 
Amb data 1 de desembre de 2016, la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt 
l’atorgament al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la subvenció, en relació amb la 
sol·licitud, per al projecte presentat. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’activació econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni a signar amb diferents ajuntaments de la comarca del Baix Ebre 
que té per  objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el Consell Comarcal i els ajuntaments, per a la realització del programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el 
subsidi per desocupació i persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció publicat en el 
publicada en el DOGC núm. 7243 de 9 de novembre de 2016. 
 
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura del document i tots 
aquells necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
PUNT 7è. Aprovació, si s’escau, dels Convenis a signar amb els ajuntaments de la 
comarca per regular la implantació del dispositiu d’inserció laboral. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 comarques 
catalanes que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment 
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despoblades del territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la 
Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta. 
 
En aquest marc, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri 
territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a les entitats 
locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del Projecte “Treball a les 
7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la comarca 
del Baix Ebre i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen des de l’any 
2013 el projecte Baix Ebre Avant, en el marc de la convocatòria del SOC dintre dels Programes 
de suport al desenvolupament local, concretament el projecte “Treball a les 7 comarques” 
 
En data 8 de setembre de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va sol·licitar una subvenció 
al SOC  en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”. Amb l’adhesió de tots els 
Ajuntaments i EMD’s de la comarca, 20 agents socials i econòmics públics i privats, i 83 
empreses privades a títol individual. 
 
En data 8 de novembre de 2016 s’ha comunicat per part del SOC la resolució favorable del 
projecte anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 2016-2017”, dintre del qual 
s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre amb un cost 
total de 71.631,02€ 
 
Baix Ebre Avant, és un projecte ocupacional i de desenvolupament local que per una banda 
dona suport al teixit productiu de tota la comarca amb el desplegament de les accions 
subvencionades incloses al Pla d’Execució Anual i per altra banda, impulsa accions de suport a 
les persones en situació d’atur a partir de diferents mesures formatives  i del desplegament, 
aquest any, del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre. 
 
Els Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre donen suport a aquest projecte, necessari donada 
la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la comarca i els resultats aconseguits 
durant el seus quatre anys d’implementació. A més és mostren satisfets d’aproximar els serveis 
als ciutadans executant les accions a diferents municipis de la comarca. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’activació econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
  

Primer. Aprovar el conveni a signar amb diferents ajuntaments de la comarca del Baix Ebre 
que té per  objecte l’organització i l’execució d’accions de suport a les persones en situació 
d’atur  que s’implementaran des del projecte Baix Ebre Avant durant l’any 2017. 

 
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura del document i tots 
aquells necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
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PUNT 8è. Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació de competències en matèria de 
consum. 
 
La Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia, té 
competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris, i, d’acord amb 
l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del Consum és l’entitat 
pública que té assignades totes les competències que corresponen a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 
 
L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, 
de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de Consum de 
Catalunya, té, entre altres, les funcions de: 

- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la millora 
dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris. 

- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de 
consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en el 
que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure convenis per 
compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al compliment de llurs 
finalitats. 
 

Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 28 del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, entre les quals d'acord amb el previst als articles 25 c), hi 
ha l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar l’Administració de la 
Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional (article 36.2). 
 
Un dels objectius del Codi de consum de Catalunya, aprovat mitjançant la  Llei 22/2010, de 22 
de juliol, és que les persones consumidores i usuàries gaudeixin, com a mínim, d’accés a un 
servi públic de consum en la seva comarca. 
 
L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Baix Ebre tenen interès en impulsar i 
participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de les persones 
consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’activació econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el conveni a signar amb l’Agència Catalana del Consum que té per objecte la 
formalització d’un encàrrec de gestió a aquest Consell Comarcal per a la realització 
d’actuacions definides en matèria de consum a la comarca i concretar-ne el procediment, les 
tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions encomanades així com el finançament 
corresponent a l’activitat encarregada. 
 
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord 
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PUNT 9è. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per 
al  projecte dels plans ocupació 2017. 
 
Les diputacions provincials són administracions públiques que, d’acord amb l’article 36 de la 
Llei reguladora de bases de règim local, tenen com a competència pròpia, entre altres, la 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació del territori 
provincial, d’acord amb les competències de la resta d’administracions públiques en aquest 
àmbit.  
 
La Diputació de Tarragona treballa per implementar una política integral dirigida a la 
reorientació del model socioecònomic dels territoris de les comarques del Camp de Tarragona i 
de les Terres de l’Ebre mitjançant: 
 
- L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament equilibrat del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 
 
- La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la cohesió i la competitivitat 
dels municipis i les comarques. 
 
- El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de projectes 
ocupacionals determinats. 
 
La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de l’ocupació mitjançant 
l’execució de plans d’ocupació destinats a millorar les condicions individuals i professionals de 
les persones treballadores.  
 
En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona pel 
període 2015-2019 consistent en Col·laborar amb l’activitat econòmica i social local, i amb 
l’objectiu d’Implementar l’acció social, garantint recursos destinats a desplegar plans 
d’ocupació, i crear un marc de col·laboració explícit amb les administracions i les entitats que 
tinguin dins de les seves prioritats l’acció social i ocupacional,  la Diputació de Tarragona 
mitjançant l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, vol promoure la 
realització de plans d’ocupació destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones 
aturades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre 
 
Entre els projectes comarcals del Pla de Foment de l’Ocupació 2017 hi ha el Pla d’Ocupació del 
Baix Ebre, que estarà integrat per 5 persones: 1 responsable i 4 peons. La durada del Pla 
d’Ocupació serà de 6 mesos. Les persones destinatàries d’aquest pla seran aturats/es i en la 
seva selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés als Plans d’Ocupació comarcals i dels Parcs 
Naturals 2017 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’activació econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el document i ratificar la signatura del Conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la realització del projecte Pla 
d’Ocupació Baix Ebre 2016, en el marc del Pla de Foment de l’Ocupació 2017,  l’objecte del 
qual és establir el marc de col·laboració entre les parts signants dins de l’àmbit de la 
competència provincial de cooperació de l’art. 36 de la LRBRL. 
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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, del conveni a signar amb els ajuntaments de la 
comarca per regular l’atorgament de subvencions directes per arranjament de camins 
municipals. 
 
Amb data 13 de maig de 2016, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el President 
de la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre la 
Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la prestació dels serveis 
municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació de les competències municipals, 
evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis i entitats municipals descentralitzades i 
impulsar la seva modernització, en especial els de menys capacitat econòmica. 
 
El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals basats en 
els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis adreçats als municipis i 
EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no duplicitat. Concretant 
aquestes camps d’actuacions defineix les inversions en obres i serveis de competència 
municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar en tres eixos, entre aquests l’eix 
d’inversió en infraestructures i béns municipals destinats a l’ús general. 
 
Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de caràcter 
supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar les 
economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de les 
inversions és comarcal; per tant, s’impulsa el model de prestació de servei als municipis. 
 
D’altra banda, però, preveu que de forma excepcional les inversions les poden contractar i 
executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels requisits de 
determinar dins el pla quines són aquestes inversions, explicar i fonamentar les raons per les 
quals s’opta per aquesta via i assumir la responsabilitat d’exigir als ens locals el compliment de 
les obligacions i dels terminis d’adjudicació i justificació determinats al conveni signat. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha optat per optimitzar aquests recursos seguint unes 
directrius d’atorgament bianual d’acord amb grups de població i territori  a fi d’aconseguir una 
quantia d’ajuts que faciliti l’execució d’obres de més entitat, tenint en compte dades actuals de 
quilòmetres de camins, quilòmetres de terme municipal i de població. 
 
Aquesta distribució bianual i les dades de ponderació dóna lloc a que es pugui concretar, 
exactament, l’import que el Consell Comarcal del Baix Ebre destina a cada ens locals per a 
l’execució de les actuacions en matèria de millora i arranjament de camins. 
 
Així, per tant, tenint en compte l’import exacte que correspon a cadascun, es pot considerar que 
el Consell Comarcal del Baix Ebre atorga una subvenció directa a cada un dels beneficiaris 
d’aquest programa. 
 
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa que amb 
caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i mitjançant unes 
bases reguladores que detallen els procediment. No obstant això, en l’apartat 2 preveu que 
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poden concedir-se subvencions de forma directa quan, entre d’altres supòsits,  estiguin 
previstes de forma nominativa als pressupostos dels ens locals i també aquelles en que  
s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import de les 
subvencions per arranjament de camins municipals i que, atesa la distribució del programa 
comarcal no poden accedir altres ens locals a aquest atorgament i import, es preveu 
l’atorgament d’una subvenció directa als ens locals que integren el programa 2015. 
 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Territori i Sostenibilitat, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni a signar amb els ajuntaments i EMD  següents per regular 
l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i exclusivament a 
execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal. 
 
 
Segon.  Disposar l’atorgament de les següents subvencions directes: 
 

Aj. l'Aldea, subvenció camins 2017 10.645,62 

Aj. Aldover, subvenció camins 2017 6.828,10 

Aj. Alfara de Carles, subvenció camins 2017 7.362,16 

Aj. Ametlla de Mar, subvenció camins 2017 14.391,28 

Aj. Benifallet, subvenció camins 2017 8.677,15 

Aj. Camarles, subvenció camins 2017 7.993,30 

Aj. Paüls, subvenció camins 2017 9.521,43 

Aj. Tivenys, subvenció camins 2017 7.073,82 

Aj. Xerta, subvenció camins 2017 9.319,57 

EMD Bítem, subvenció camins 2017 7.630,73 

EMD Campredó, subvenció camins 2017 6.361,84 

 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
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PUNT 11è. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de les Addendes anuals per al 
finançament de l’Oficina d’Habitatge. 
 
L’Agència Catalana de l’Habitatge ha proposat al Consell Comarcal del Baix Ebre 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 2017, 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 de les gestions i serveis relatius a l’habitatge  
 
Igualment ha proposat 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 2017, 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. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Actuació sobre el  Territori, i per unanimitat dels 25 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 2017” 
 
Segon. 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 2017 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
PUNT 12è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament d’Alfara  de 
Carles per a la prestació de serveis tècnics. 
 
Correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueixen les lleis en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Igualment les que li deleguin.  Dins 
les competències que han d’exercir els ajuntaments es troba inclosa la d’urbanisme, matèria 
que requereix la disposició d’un tècnic en l’esmentada matèria. 
 
L’Ajuntament d’Alfara de Carles no disposa, dins la seva plantilla, del personal tècnic adequat 
per a exercir les funcions que es deleguen en el present conveni i poder exercir adequadament 
les funcions de tècnic municipal urbanístic. 
 
L’Ajuntament d’Alfara de Carles està interessat en delegar en els serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, la gestió de les funcions d’assistència tècnica i urbanística del municipi 
que comprèn l’exercici de les funcions que la normativa administrativa local encarrega als 
tècnics municipals. 
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L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a 
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 
Les fitxes 74, 75, 76 i 77 del Programa d’Actuació Comarcal preveuen les actuacions del 
Consell Comarcal en aquesta matèria. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’actuació sobre el territori, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni mitjançant el qual l’Ajuntament d’Alfara de Carles delega a favor del 
Consell Comarcal del Baix Ebre la gestió de les funcions d’assistència tècnica i urbanística del 
municipi, que comprèn l’exercici de les funcions que la normativa administrativa local encarrega 
als tècnics municipals. 
 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat de l’acord, el qual serà notificat a l’Ajuntament d’Alfara de Carles. 
 
 
PUNT 13è. Aprovació, si s’escau, de les Bases per atorgament d’Ajuts Individuals de 
Menjador, curs 2017-2018. 
 
En aplicació del Decret 219/1989, d'1 d'agost, que estableix la delegació de determinades 
competències en matèria d'ensenyament, entre les qual es troba la gestió del transport escolar 
col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels alumnes així com la gestió del servei 
escolar de menjadors i els ajuts de menjador. El Consell Comarcal del Baix Ebre té assumida, 
mitjançant conveni,  la competència delegada de la gestió dels ajuts individuals de menjador. 
 
El Consell Comarcal, en la seva vocació d'apropar els serveis a la comarca, té la voluntat de 
continuar gestionant els ajuts per a assistència al menjador escolar per a alumnes amb 
mancances socioeconòmiques  del centre escolar. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 25 membres presents que 
conformen legalment la corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2017/2018. 
 
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. 
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PUNT 14è. Aprovació, si s’escau, de les Bases per atorgament dels Premis Recerca 2017. 
 
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 totes 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 i, a més, afegir una 
tercera modalitat a premiar, en l’àmbit tecnològic, atorgant al premi la denominació d’Innocent 
Paulí en reconeixement a la seva  faceta com a pioner, expert electricista i cronista de les 
primeres instal·lacions d’enllumenat elèctric que es van fer a l’Estat espanyol. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 25 membres presents que 
conformen legalment la corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
 
Primer-  Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels 
premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts de la Comarca del Baix Ebre, 
any 2017.  
 
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 15è. Aprovació, si s’escau,  de les Bases per atorgament del Premi Joventut 2017. 
 
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, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
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Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir l’atorgament del Premi “PROJECTE 
JOVE 2017”, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, 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 16è. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció per a la instal·lació de 
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
 
“El Govern català treballa en la definició d'un nou model energètic basat en l'eficiència i les 
energies renovables, en el qual l'accés a l'energia esdevé un dret fonamental per a la qualitat 
de vida dels ciutadans i la competitivitat de les empreses i on s'assumeix la necessitat 
d'afrontar amb valentia les externalitats ambientals i sobre la salut del model energètic actual. 
 
A data d'avui ja no resta cap dubte que la penetració de la mobilitat elèctrica està cridada a ser 
l'eix estratègic a nivell mundial per fer front a l'extrema dependència energètica del petroli, per 
reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle als nivells consensuats a la Conferència de 
les Parts de Paris, la COP 21, i en darrer lloc, però no per això menys important, per donar 
resposta als elevats nivells de contaminació atmosfèrica local que es pateixen a bona part de 
les aglomeracions urbanes així com les poblacions properes a grans infraestructures viàries i 
que la Organització Mundial de la Salut ha definit com la principal causa de mort evitable. 
 
En aquest marc, l’ICAEN va publicar la RESOLUCIÓ EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per 
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació 
d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al 
desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 
2016-2019) i posteriorment la RESOLUCIÓ EMC/270/2017, de 15 de febrer, per la qual s'obre 
la convocatòria per al 2017 per a la 
concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle 
elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als 
vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019). 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, històricament, ha estat una administració que ha apostat pel 
foment de les energies netes i ha estat pioner en el suport a les noves fonts d’energia aplicades 
a la seva pròpia seu, Ara, davant l’oportunitat de potenciar la implantació dels vehicles elèctrics, 
ha elaborat una proposta per tal d’obtenir el finançament derivat de la convocatòria d’ajuts 
esmentada. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell després de conèixer el dictamen de la comissió informativa 
comarcal de gestió ambiental i sector primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària i per 
unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria per al 2017 per a la 
concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle 
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elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als 
vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019). 
 
Segon. Sol·licitar un ajut de 20.000 € per dur a terme una inversió de 51.813,69 € per instal.lar 
dues estacions de recàrrega semiràpida (22kW) per a vehicles elèctrics a l’espai exterior de la 
seu del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
Tercer. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
PUNT 17è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al codi ètic de la Generalitat per a 
convocatòries de subvencions. 
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova 
la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 
de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració 
de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, adopta l’acord de regular un 
codi ètic al qual s’han d’adherir les entitats beneficiàries dels ajuts que atorga 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Governació, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’adhereixi als  principis ètics i regles de 
conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva 
activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, regulat en l’annex a l'Acord 
GOV/85/2016, de 28 de juny. 
 
Segon. Traslladar aquest acord al Departament de la Presidència per a la seva efectivitat i 
publicar-lo en el portal de transparència del web www.baixebre.cat per a coneixement general. 
 
 
 
PUNT 18è. Aprovació, si s’escau, del 2n. expedient de modificació de crèdits del 
pressupost de l’exercici 2017. 
 
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el 
crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que 
es disposa de majors ingressos sobre els totals previstos i de la previsió d’increment dels dotats 
per augment de l’operació de crèdit, es fa precís la concessió d'un suplement de crèdit 

 
Considerant que amb data 21 de març de 2017, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Considerant que amb data 22 de març de 2017 es va emetre Informe d'Avaluació del 
Compliment d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i amb data 22 de març de 
2017 per Intervenció es va informar favorablement  la proposta de la Presidència. 
 

http://www.baixebre.cat/
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Governació,  i per vots a favor d’ERC Acord Municipal (8),  PSC/Candidatura de Progrés (5), 
CiU (10) i PP (1) i abstenció d’Entesa/Iniciativa (1) el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017 del Pressupost 
en vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec nous i majors ingressos 
sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent, d'acord al següent detall: 
 

Suplement en Aplicacions de Despeses 

 
 

Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents termes: 
 

Altes en Conceptes d'Ingressos 
 

Concepte Descripció Euros 

2017-75101 
ACA. Col·lector desl Reguers 

154.890,57 € 

2017-91300 
Préstec inversions 

37.000,00 € 

   
TOTAL INGRESSOS 191.890,57 € 

 
 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
 
 
 
 

Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificació  
crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econ.     

161 62301 Col·lector Els Reguers 880.652,70 154.890,57 1.035.543,27 

920 21600 
Inversions arranjament 
seu 

40.000,00 € 37.000,00 € 77.000,00 € 

  TOTAL 920.652,70 € 191.890,57 € 1.112.543,27 € 
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PUNT 19è. Aprovació, si s’escau, de les Bases per atorgament de subvencions per a 
activitats d’interès comarcal.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, històricament, ha estat al costat del teixit associatiu 
comarcal atorgant ajuts i col·laborant amb les accions desenvolupades per les entitats que han 
contribuït al desenvolupament cultural, esportiu i social de la comarca. 
 
La situació econòmica pròpia i del context d’algun exercici econòmic no han permès aquesta 
col·laboració però, en aquests moment, tot i la dificultat actual, s’ha considerat necessari donar 
continuïtat  una acció que contribueix a fomentar els lligams entre les administracions i la 
societat. 
 
Aquesta voluntat és palesa en el Programa d’Actuació Comarcal que en la fitxa 41, anomenada 
“Foment d’activitats d’associacions i entitats” que descriu l’activitat d’atorgar subvencions i ajuts 
a associacions i entitats de la comarca que per la seva activitat donin valor afegit al foment de 
la cohesió social de la comarca, amb l’objectiu d’incentivar aquestes accions. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Governació, amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals d’ERC, els 6 consellers del PSC i 
el del conseller del PP, i amb l’abstenció dels 10 consellers de CiU i el del conseller d’Entesa, el 
Ple del consell coamrcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment bases específiques per l'atorgament de subvencions adreçades  a 
l’impuls de projectes i activitats d'interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 
2017, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases generals anteriorment 
aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, 
l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'acord exprés, de conformitat 
amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 
 
PUNT 20è. Proposta d’acord que presenten els grups comarcal de CiU i ERC d’adhesió al 
Pacte Nacional pel referèndum. 
 
 
El president ofereix torn de paraula als senyors portaveus. En torn d’explicació de vot el Sr. 
Jordan exposa que dóna suport a la proposta pel fet que és el reflex d’una confluència 
d’esquerres i que entenen que el referèndum és la única sortida possible sobre el debat 
nacional, recordant que ERC i CiU ridiculitzaven els qui defensaven el referèndum i, per tant, 
celebra que ara defensin aquesta opció. 
 
El Sr. Enric Roig, en torn d’explicació, manifesta que el grup del PSC votarà en contra la 
proposta pel fet que la seva formació defensa una consulta legal i pactada. 
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El Sr. Enric Adell, portaveu d’ERC, manifesta que el seu grup i la seva formació tenen clar que 
Catalunya ha de decidir el seu futur coma a país i cal continuar treballar per assolir aquest 
objectiu. 
 
El Sr. Kilian Franch, portaveu de CiU, manifesta que el seu grup ha presentat inicialment la 
proposta que posteriorment ha estat subscrita per ERC i també per Entensa.  En resposta a les 
paraules del Sr. Jordan, sobre el fet que CiU ridiculitzava els defensors del referèndum, vol fer 
palès que ara és necessari utilitzar totes les armes disponibles, però no era necessària la 
menció que ha fet.  
 
Finalitza les intervencions el President  felicitant l’acord assolit. Així,, 
 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 
El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, 
Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, 
Francesc Pané i Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:  
 
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 
gran majoria de la seva població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 
favor del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, 
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès 
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com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne 
de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 
per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
 
Aquest Consell Comarcal t ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 26 de juliol de 
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  
 
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.  
 
Per tot això, els grups comarcals de CiU i ERC del Consell Comarcal del Baix Ebre, i per vots a 
favor d’ERC Acord Municipal (8), CIU (10) i Entesa/Iniciativa (1), vots en contra del PP (1) i vot 
en contra del PSC/Candidatura de Progrés (5) adopta els següents: ACORDS  
 

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
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4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  

 
 
 
 
PUNT 21è. Propostes d’urgència.   

 
El president sotmet a votació la urgència motivada pel fet que és convenient donar viabilitat a la 
proposta de nomenament de representants al Consorci de Serveis Agroambientals de les 
Comarques del Baix Ebre i Montsià, per tal de facilitar i agilitzar la seva dissolució. 
 
Així se sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels presents, el Ple acorda 
sotmetre el següent assumpte a debat i votació. 
 
A) Nomenament de representants al Consorci de Serveis Agroambientals de les 
comarques del Baix Ebre i Montsià – consorci en liquidació- 
 
El secretari del Consorci  de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià 
ha tramés un escrit pel qual exposa que ara fa 2 anys es va trametre acord del Ple del Contorci 
de data 17 de març de 2015, mitjançant el qual s’aprovà inicialment la dissolució del Consorci a 
causa de la creació del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. 
 
Exposa que en aquests moments caldria convocar novament plenari per aprovar la liquidació, 
però atès el temps transcorregut i el canvi de composició de les corporacions locals, sol·licita el 
nomenament de dos respresent6s per tal que puguin ser convocats a la sessió. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell, coneix la proposta de la Presidència, sotmet l’assumpte a 
votació ordinària i per unanimitat dels 25 membres presents, sent la totalitat dels que 
conformen la Corporació, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Nomenar els següents representant del Consell Comarcal  per tal que el representin  
en el Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques de Baix Ebre i Montsià 
 

- Sr. Francesc Gas Ferré 
- Sr. Kilian Franch Arques 

 
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques de 
Baix Ebre i Montsià per a la seva efectivitat. 
 
 
 
PUNT 22è. Torn de control, precs i preguntes. 
 
No es produeix cap intervenció 
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Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 13:45 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, 


