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ACTA 04/2020 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier 
      
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviño i Martí, Roger 
Borràs i Vicente, Virginia 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Casals Vilaubí, Maria Jesús 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep (Pren possessió al punt 2n) 
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi 
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Jordan Farnós, Jordi 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Roig Montagut, Enric 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Audí, Domingo 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També són presents a la sessió: 

 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 

 
Observacions prèvies: La sessió es realitza per videconferència per aplicació de 
l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
per celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics 
en situacions excepcionals com la derivada de l'estat d'alarma decretat a través del 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, (amb posteriors modificacions) pel qual es 
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID19 
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Sent les 14:00 hores del dia 29 de maig de 2020, amb tots els seus membres a la 
comarca del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Xavier Faura 
Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera 
convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució 
del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de data 26 de maig de 2020, 
sota el següent ordre del dia: 
 
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior . 
 
PUNT 2n.- Expedient 266/2020. Presa de possessió de conseller comarcal del grup 
JuntsxCat  
 
PUNT 3r.- Expedient 574/2020. Donar compte de resolucions de Presidència. 
  
PUNT 4rt.- Expedient 525/2020. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de subvenció al 
Servei d’Ocupació de Catalunya per a desenvolupament de plans de reactivació 
econòmica. 
  
PUNT 5è.- Expedient 258/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni per a la redacció 
projecte constructiu "Sistema de sanejament en alta de les urbanitzacions del Nord de 
l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (TM Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant". 
  
PUNT 6è.- Expedient 462/2020. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda 2020 al Conveni 
que regula l'encàrrec de gestió en matèria de consum. 
  
PUNT 7è.- Expedient 356/2020. Aprovació, si s'escau, del I Pla Comarcal per la 
Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Ebre Mesures per a la 
Igualtat LGBTI.(2020-2024. 
  
PUNT 8è.- Expedient 357/2020. Aprovació, si s'escau, del document Compromisos en 
relació al Pacte Nacional per a la Interculturalitat. 
  
PUNT 9è.- Expedient 2787/2018. Aprovació, si s'escau, de la liquidació de costos de 
l’exercici 2019 dels Equips Bàsics Atenció Social Primària. 
  
PUNT 10è.- Expedient 528/2019. Aprovació, si s'escau, de la Liquidació del cost del 
Servei Ajuda a Domicili, exercici 2019. 
  
PUNT 11è.- Expedient 500/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb la 
Caixa per al Projecte Tiquet Fresc 2020. 
  
PUNT 12è.- Expedient 503/2020. Aprovació, si s'escau, de la col·laboració Obra Social 
la Caixa Banc Aliments Consell Comarcal del Baix Ebre. 
  
PUNT 13è.- Expedient 455/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i la 
convocatòria d'Ajuts Individuals de Menjador, curs 2020-2021. 
  
PUNT 14è.- Expedient 126/2020. Aprovació, si s'escau, del 3r. expedient modificació 
de crèdit i modificació de bases d'execució del pressupost de l'exercici 2020. 
 
PUNT 15è.- Expedient 552/2020. Donar compte de la Resolució d'aprovació de la 4a. 
modificació de crèdit per aplicació de superàvit a despeses COVID  
 



 
 

 
 

3 

PUNT 16è.- Expedient 555/2020. Informe del Període Mig de Pagament i morositat del 
primer trimestre de 2020. 
  
PUNT 17è.- Expedient 299/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de l'aprovació 
pla pressupostari a mig termini 2021-2023. 
  
PUNT 18è.- Expedient 554/2020. Aprovació, si s'escau del Document MESURES DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER FER FRONT A LA CRISI COVID-19. 
  
PUNT 19è.- Expedient 565/2020. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya 
sobre la modificació de la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera  
 
PUNT 20è.- Expedient 566/2020. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya BE 
per demanar un desconfinament diferenciat a les TTE  
 
PUNT 21è.- Expedient 569/2020. Moció de Movem Terres de l'Ebre per a l'impuls de la 
Catalunya Rural a través del teletreball i la recuperació d'Habitatge  
 
PUNT 22è.- Expedient 572/2020. Moció dels grups comarcals d'ERC i Movem Terres 
de l'Ebre en relació als guaites forestals. 
  
PUNT 23è.- Expedient 573/2020. Moció del grup comarcal d'ERC per exigir al govern 
espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones 
treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació 
 
PUNT 24è.- Propostes d'urgència 
 
PUNT 25è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que 
és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha 
distribuït prèviament;  la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24 
consellers comarcals, l’acta 03/2020 de la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2020. 
 
PUNT 2n. Expedient 266/2020. Presa de possessió de conseller comarcal del 
grup Junts x Cat 
 

El President del Consell anuncia que la Junta Electoral Central  ha emès les 

credencials del conseller comarcal el Sr. Josep Franch Pellisé en substitució, per la 

renúncia del Sr. Xavier Royo Franch.  

 

Seguidament passa a  prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució, 
d’acord amb l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General, en relació amb el 
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
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El President pregunta: “Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de Conseller Comarcal amb lleialtat al Rei i guardar 

i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia?”. 

 

El Sr.. Josep Franch Pellisé: “ Sí, prometo, per imperatiu legal.”. 
 
Després de la promesa el nou conseller passa a ocupar el seu lloc. El President li 
dóna la benvinguda en nom de tota la corporació comarcal i se li fa lliurament de la 
insígnia de conseller comarcal 
 
 
PUNT 3r. . Expedient 487/2020. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2020-
0134 

SIA 2126768 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 299/2020 -- 
Aprovació pla pressupostari a mig termini 2021-2023 -- 

299/2020 

RP 2020-
0133 

SIA 2126659 -- 110 PERSONAL -- Expedient 248/2020 -- 
47857805A ANNA TOMAS FORCADELL -- Contractació Anna 
Tomàs Forcadell. Educadora social EAIA red. Inés Solé, 
procedent de la borsa CCBE -- 

248/2020 

RP 2020-
0132 

RISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - AFECTACIONS ALS 
SERVEIS - Resolució d'aprovació del Pla de contingència 

371/2020 

RP 2020-
0131 

SIA 2165373 -- Expedient 553/2020 -- 49636420M GENOVEBA 
GALVIS TAMAYO -- baixa voluntària Genoveba Galvis Tamayo, 
treballadora familiar, data efectes 20-05-2020 -- 

553/2020 

RP 2020-
0130 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 492/2020 -- 
Múltiples interessats -- PAGAMENT AJUTS LLARS D'INFANTS, 
CURS 2019-2020 -- 

492/2020 

RP 2020-
0129 

CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - AFECTACIONS ALS 
SERVEIS -  Resolució de Presidència d'Aprovació del Pla de 
Contingència 

371/2020 

RP 2020-
0128 

SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 544/2020 -- 
COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES - ABRIL 2020 -- 

544/2020 

RP 2020-
0127 

SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 544/2020 -- 
COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES - ABRIL 2020 -- 

544/2020 

RP 2020-
0126 

SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 544/2020 -- 
COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES - ABRIL 2020 -- 

544/2020 

RP 2020-
0125 

SIA 2126638 -- Expedient 465/2020 -- PRESTACIONS 
D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2020 -- 

465/2020 

RP 2020-
0124 

SIA 2165410 -- Expedient 522/2020 -- A43019314 Jabil-Pláticos 
Castellà, S.A. -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN 
CAMIO CISTERNA - JABIL-PLASTICOS CASTELLA S.A. -- 

522/2020 

RP 2020-
0123 

SANEJAMENT. AFECTACIONS SERVEIS I ATURADA 
EXECUCIO D'OBRES DE SANEJAMENT --  Aixecament de la 
suspensió de les obres 

429/2020 

RP 2020-
0122 

CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - AFECTACIONS ALS 
SERVEIS - MATERIALS DE PROTECCIO -- Resolució 
desconfinament FASE 1 

371/2020 

RP 2020-
0121 

SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 504/2020 -- Contractacio treballadora familiar Ester 
Jimenez Suarez -- 

504/2020 
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RP 2020-
0120 

SIA 2126638 -- Expedient 1762/2019 -- Contractació treballadora 
familiar Isabel Salas Corrales -- 

1762/2019 

RP 2020-
0119 

SIA 2165410 -- Expedient 514/2020 -- S0817007H Demarcación 
de Carreteras del Estado en Cataluña (BARCELONA) -- 
PROCEDIMENT DE CANVI DE TITULARITAT DE 
L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS - 
Ministerio de Transportes, 

514/2020 

RP 2020-
0118 

SIA 2165410 -- Expedient 514/2020 -- S0817007H Demarcación 
de Carreteras del Estado en Cataluña (BARCELONA) -- 
PROCEDIMENT DE CANVI DE TITULARITAT DE 
L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS - 
Ministerio de Transportes, 

514/2020 

RP 2020-
0117 

SIA 2165410 -- Expedient 514/2020 -- S0817007H Demarcación 
de Carreteras del Estado en Cataluña (BARCELONA) -- 
PROCEDIMENT DE CANVI DE TITULARITAT DE 
L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS - 
Ministerio de Transportes 

514/2020 

RP 2020-
0116 

SIA 2165410 -- Expedient 514/2020 -- S0817007H Demarcación 
de Carreteras del Estado en Cataluña (BARCELONA) -- 
PROCEDIMENT DE CANVI DE TITULARITAT DE 
L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS - 
Ministerio de Transportes, 

514/2020 

RP 2020-
0115 

CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - AFECTACIONS ALS 
SERVEIS - MATERIALS DE PROTECCIO -- Encarrec a 
Diputacio de Tarragona 

371/2020 

RP 2020-
0114 

SIA 2126763 -- Expedient 512/2020 -- Factures any 2019 - 
Omissió Funció Interventora - Medi Ambient -- 

512/2020 

RP 2020-
0113 

SIA 2126668 -- 110 PERSONAL -- Expedient 475/2020 -- 
39645611M TERESA RUIZ PARRADO, 40907878D TERESA 
SALVADÓ SEGURA -- Jubilació treballadores familiars Teresa 
Salvadó Segura i Teresa Ruiz Parrado -- 

475/2020 

RP 2020-
0112 

SIA 2126668  Jubilació treballadores familiars  Teresa Ruiz 
Parrado -- 

475/2020 

RP 2020-
0111 

Jubilació treballadores familiars Teresa Salvadó Segura i Teresa 
Ruiz Parrado -- 

475/2020 

RP 2020-
0110 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
95/2019 -- Q0801272F SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA -
- PROGRAMA 30 PLUS 2019. ANY 2019-2020. SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIÓ -- 

95/2019 

RP 2020-
0109 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
95/2019 -- Q0801272F SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA -
- PROGRAMA 30 PLUS 2019. ANY 2019-2020. SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIÓ -- 

95/2019 

RP 2020-
0108 

SIA 2126764 -- Expedient 497/2020 -- COPATE - FRA. R_208 - 
COST RECOLLIDA RESIDUS, DESEMBRE 2019 -- 

497/2020 

RP 2020-
0107 

SIA 2126763 -- Expedient 498/2020 -- MENJADOR ESCOLAR 
ANY 2019 -- 

498/2020 

RP 2020-
0106 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 361/2020 -- 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 7a adjudicació -- 

361/2020 

RP 2020-
0105 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1603/2019 -- 
Múltiples interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO 
OBLIGATORI, CURS 2019-2020 -- 

1603/2019 
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RP 2020-
0104 

CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - SUPORT AL 
DECALEG PER A LA RECUPERACIÓ SOCIOECONOMICA 
DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA -- 

488/2020 

RP 2020-
0103 

SIA 2126749 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 120/2020 -- 
Liquidació del pressupost de l'exercici 2019 -- 

120/2020 

 
 
PUNT 4t.- Expedient 525/2020. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de 
subvenció al Servei d'Ocupacio de Catalunya per a desenvolupament de plans 
de reactivació económica. 
 
Amb data 7 de maig de 2020 s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 16/2020, de 5 de 
maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de 
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 
 
El seu capítol II preveu ajuts destinats al finançament per a l’elaboració i l’execució de 
plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 per a entitats locals. 
 
L’article 5 del Decret estableix com a projectes subvencionables dos tipus 
d’actuacions: 
 
- La contractació laboral de tècnics/tècniques per executar, coordinar i fer el seguiment 
del Pla 

 
- L’elaboració del Pla mitjançant tres instruments: la contractació d’una persona 
tècnica, la dedicació d’una persona experta de la pròpia entitat assignada a aquesta 
tasca o la contractació d’un servei de consultoria i assistència tècnica 
 
El Consell Comarcal del baix Ebre ha previst desenvolupar les següents actuacions: 
 

- Per a l’execució, coordinació i seguiment del Pla, la contractació laboral de dues 
persones tècniques 

- Com a suport a l’elaboració del Pla, la contractació d’una persona tècnica, la 
dedicació exclusiva d’un tècnic de l’entitat o bé l’obtenció d’un  servei de 
consultoria i assistència 

 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’activació econòmica i esports i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Pla de reactivació 
econòmica COVID-19, les següents subvencions: 
 

- Per a l’execució, coordinació i seguiment del Pla, subvenció dels costos 
salarials de dues persones tècniques, per import de 34.400 euros cadascuna 

- Com a suport a l’elaboració del Pla, subvenció per la dedicació exclusiva d’un 
tècnic de l’entitat, per import de 34.400 euros. 
 

Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per l’efectivitat d’aquest acord 
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PUNT 5è.- Expedient 258/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni per a la 
redacció projecte constructiu "Sistema de sanejament en alta de les 
urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (TM 
Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant" 
 
L’ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures administratives, 
fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC 
les funcions i competències relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, 
l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de 
Catalunya, l’ordenació del servei de sanejament, l’acció concertada de les actuacions 
de les administracions competents en matèria de sanejament l’administració i la 
distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.  
 
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és l’administració competent en la 
prestació del servei de sanejament dins de l’àmbit territorial d’aquest municipi d’acord 
amb les competències atribuïdes per l’article 5 del TRLMAC, l’article 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local (LBRL) i per l’article 9 del DL 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, és l’Ens titular de la gestió del servei de 
sanejament del municipi de l’Ametlla de Mar per delegació de la competència per 
Conveni de cessió de 27 d’octubre de 1999, pel qual l’ajuntament de l’Ametlla de Mar 
cedia al CCBE les instal·lacions i terrenys afectats de les seves estacions de pre-
tractament i emissaris d’aigües residuals, per tal que la corporació comarcal exercís, 
per delegació, les competències municipals en matèria de sanejament d’aigües i en 
matèria de control d’abocaments produïts per activitats classificades a la xarxa de 
clavegueram, en els termes establerts en el Reglament regulador. 
 
El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 
(PGDCFC) per al període 2016-2021 estableix i descriu les mesures que preveuen 
l’article 13 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, 
de 10 d’octubre, i  l’article 43  del  Reglament  de  la  planificació  hidrològica, aprovat 
pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, que agrupa a efectes de planificació 
hidrològica les mesures adreçades a la millora de la qualitat de les aigües. El 
PGDCFC per al període 2016-2021 (segon cicle) va ser aprovat per Decret 1/2017, de 
3 de gener i el Programa de Mesures associat per Acord del Govern GOV/1/2017, de 3 
de gener.  
 
Aquest Programa contempla l’actuació «Sanejament i depuració de les urbanitzacions 
del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (TM Vandellòs i l'Hospitalet de 
l'Infant). Fase I», que resta inclosa en el Programa de mesures del segon cicle del Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), amb el codi C2.004. 
 
La competència en matèria de sanejament del conjunt de les urbanitzacions del nord 
de l’Ametlla de Mar, totes incloses dins d’aquest municipi, recau  per delegació en el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, mentre que el nucli de l’Almadrava pertany al 
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua considera que tècnicament la solució més eficient pel 
sanejament i depuració de les urbanitzacions del nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de 
l'Almadrava és el tractament conjunt de les aigües d’aquests sistemes en una nova 
EDAR que se situarà al municipi de l’Ametlla de Mar, prèvia execució pel Consell 
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Comarcal del Baix Ebre, de les obres de connexió del sistemes de sanejament, que 
afectaran als termes d’ambdós municipis. 
 
En data 8 de maig de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua ha tramès al Consell 
Comarcal el model de conveni per l’establiment del marc de col·laboració entre les 
entitats intervinents i la determinació de les condicions per les quals s’efectuarà el 
finançament de la inversió. 
 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de gestió ambiental i sector primari i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’aigua, per al 
finançament i la redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració en alta de 
les urbanitzacions del nord de l’Ametlla de Mar i el nucli de l’Almadrava, que 
seguidament es transcriu: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PEL 
FINANÇAMENT i LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I 
DEPURACIÓ EN ALTA DE LES URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE MAR I 
EL NUCLI DE L’ALMADRAVA (TM VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT). 
CV20000172 
 
REUNITS  
D’una part, l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
(en endavant, també l'Ajuntament), amb domicili a Plaça de l’Ajuntament, núm. 6, CP 43891 de 
Vandellòs, amb NIF P4316400C, actuant en la representació que li atribueix l'article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificat per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, habilitat per 
acord del Ple de XXXXXXX.  
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, President del Consell Comarcal del Baix Ebre 
(en endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal 43500, 
amb NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències 
atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei de l’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de 
XXXXXXX. 
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant 
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP 08036) i NIF 
Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, 
d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual 
s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest acte per l’aprovació del 
present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA número 206. 
Les parts que intervenen es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal 
necessària per a la formalització del present Conveni, i 
 
EXPOSEN 
L’ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i 
competències relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de 
les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del servei de 
sanejament, l’acció concertada de les actuacions de les administracions competents en matèria 
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de sanejament l’administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix el 
TRLMAC. 
I. L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és l’administració competent en la 

prestació del servei de sanejament dins de l’àmbit territorial d’aquest municipi d’acord amb 
les competències atribuïdes per l’article 5 del TRLMAC, l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de Bases de Règim Local (LBRL) i per l’article 9 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(TRLMRLC). 
 

II. El Consell Comarcal del Baix Ebre, és l’Ens titular de la gestió del servei de sanejament 
del municipi de l’Ametlla de Mar per delegació de la competència per Conveni de cessió de 
27 d’octubre de 1999, pel qual l’ajuntament de l’Ametlla de Mar cedia al CCBE les 
instal·lacions i terrenys afectats de les seves estacions de pre-tractament i emissaris 
d’aigües residuals, per tal que la corporació comarcal exercís, per delegació, les 
competències municipals en matèria de sanejament d’aigües i en matèria de control 
d’abocaments produïts per activitats classificades a la xarxa de clavegueram, en els 
termes establerts en el Reglament regulador. 

 
III. El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

(PGDCFC) per al període 2016-2021 estableix i descriu les mesures que preveuen l’article 
13 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 
d’octubre, i  l’article 43  del  Reglament  de  la  planificació  hidrològica, aprovat pel Reial 
Decret 907/2007, de 6 de juliol, que agrupa a efectes de planificació hidrològica les 
mesures adreçades a la millora de la qualitat de les aigües. El PGDCFC per al període 
2016-2021 (segon cicle) va ser aprovat per Decret 1/2017, de 3 de gener i el Programa de 
Mesures associat per Acord del Govern GOV/1/2017, de 3 de gener.  

 
IV. El Programa de mesures contempla l’actuació «Sanejament i depuració de les 

urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (TM Vandellòs i 
l'Hospitalet de l'Infant). Fase I», que resta inclosa en el Programa de mesures del segon 
cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), amb el codi 
C2.004. 

 
V. La competència en matèria de sanejament del conjunt de les urbanitzacions del nord de 

l’Ametlla de Mar, totes incloses dins d’aquest municipi, recau  per delegació en el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, mentre que el nucli de l’Almadrava pertany al municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Tècnicament es considera que la solució més eficient 
pel sanejament i depuració de les urbanitzacions del nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de 
l'Almadrava és el tractament conjunt de les aigües d’aquests sistemes en una nova EDAR 
que se situarà al municipi de l’Ametlla de Mar, prèvia execució pel Consell Comarcal del 
Baix Ebre, de les obres de connexió del sistemes de sanejament, que afectaran als termes 
d’ambdós municipis. 

 
VI. De conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i dels articles 47 a 
53 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les parts han 
convingut les condicions per les quals s’efectuarà el finançament de la inversió 
corresponent a la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I 
DEPURACIÓ EN ALTA DE LES URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE MAR 
I EL NUCLI DE L’ALMADRAVA (TM VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT), motiu 
pel qual i per tal de deixar constància dels acords presos, formalitzen la signatura del 
present Conveni, que es regeix per les següents, 

 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del Conveni 
És objecte del present Conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats 
intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme l’execució i el 
finançament dels treballs per a la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT 
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I DEPURACIÓ EN ALTA DE LES URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE MAR I 
EL NUCLI DE L’ALMADRAVA (TM VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT), que resta 
inclosa en el Programa de mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya (2016-2021), amb el codi C2.004.  
 
 
Segona. Finançament de la inversió 
L’import màxim a finançar per l’ACA per a la redacció del projecte constructiu és de 203.000,00 
€ (IVA exclòs), amb el desglossament i anualitats (lVA exclòs) següents: 
 

 
L’aportació de l’ACA quedarà reduïda per l’aplicació del coeficient de baixa que resulti de 
l’adjudicació dels treballs i estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària en les futures 
anualitats. 
L’import que resulti de la liquidació final dels treballs serà com a màxim de 203.000,00 € (IVA 
exclòs), pressupostàriament enregistrat al certificat de crèdit emès per l'adjunt a Gerència per a 
la coordinació econòmic financera de l'ACA. 
Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la 
signatura del present conveni. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació raonada, 
sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i podrà 
realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats proposades 
en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la despesa autoritzada 
pel Consell d’Administració de l'ACA i de la vigència del conveni. 
Atès que, de conformitat amb la planificació hidrològica, el cost de l’execució de noves 
infraestructures de sanejament en alta és finançat al 100% per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
qualsevol canvi legislatiu, resolució administrativa, judicial o consulta vinculant, que afecti al 
tractament fiscal de l’IVA en les transferències de l’ACA pel finançament de les despeses 
associades a la construcció d’infraestructures de sanejament i que suposi un major cost de les 
inversions realitzades per part de les administracions locals o ens representatius, serà assumit 
per l’ACA mitjançant els recursos del cànon de l’aigua. 
 
Tercera. Execució material de l’actuació  
Les parts estan d’acord en que la redacció del projecte i la posterior execució de l’actuació la 
dugui a terme el CCBE, ja que si bé l’actuació projectada afecta als termes municipals de 
l’Ametlla de Mar i de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, és en aquest primer municipi on es 
desenvoluparà la major part del projecte i de la despesa prevista, motiu pel qual l’Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Consell Comarcal del Baix Ebre (com a entitat 
delegada en matèria de sanejament del municipi de l’Ametlla de Mar) formalitzen en el present 
instrument jurídic les condicions per les que es regirà la mútua col·laboració per a possibilitar la 
redacció del projecte i posterior execució material de l’obra projectada. 
 
Quarta. Redacció del projecte constructiu 
El CCBE redactarà i serà titular del projecte constructiu objecte del present conveni mitjançant 
la tramitació dels expedients de contractació de les obres i serveis necessaris d’acord amb els 
principis essencials i els procediments ordinaris establerts per la legislació aplicable a la 
contractació administrativa. A aquests efectes, es farà càrrec de la tramitació administrativa i de 
l’obtenció dels permisos i llicències necessaris per a la redacció del projecte constructiu, davant 
dels organismes pertinents. 
El CCBE comunicarà a l’ACA l’adjudicació del contracte de redacció del projecte constructiu, 
sempre abans de la finalització de les anualitats establertes. 
El projecte constructiu haurà d’ajustar-se a les especificacions tècniques que determini l’ACA, 
per tal que les instal·lacions futures a construir s’adeqüin als requeriments exigits per a aquests 
tipus d’actuacions pel Programa de Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 

Anualitat: 2021 TOTAL 

Redacció del projecte constructiu 180.000,00 € 180.000,00 € 

Despeses indirectes 23.000,00 € 23.000,00 € 

TOTAL: 203.000,00 € 203.000,00 € 
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Catalunya, Capítol 7 de la memòria «Mesures per a la millora de la qualitat de les aigües» i a 
l’Annex V «Documentació annexa de les mesures de sanejament», actualment consultable a:  
http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2on-cicle-de-planificacio-2016-2021/. 
Aquest ajust s’acreditarà mitjançant el preceptiu Informe d’Avaluació emès per l’ACA, el 
caràcter favorable del qual serà vinculant a efectes de la liquidació dels treballs objecte del 
present conveni. 
En el supòsit que l’informe d’avaluació del nou projecte constructiu no sigui favorable, s’hauran 
de concretar quines són les causes que motiven la disconformitat i proposar les actuacions 
necessàries per tal d’obtenir la conformitat. 
El projecte haurà d’incloure la declaració de conformitat de les diferents administracions 
afectades amb la solució projectada, a més a més d’una acurada valoració dels terrenys 
necessaris per a executar les obres previstes.  
 
Cinquena.  Acreditació de la inversió 
El CCBE, a efectes del seu finançament, acreditarà la inversió efectuada mitjançant la 
presentació de la còpia de les corresponents certificacions degudament intervingudes, 
juntament amb la justificació tècnica i el corresponent certificat d’intervenció, que també haurà 
d’incloure els imports relatius a les despeses indirectes associades als recursos emprats per al 
compliment de l’objecte del conveni. 
La presentació de la documentació s’efectuarà durant les anualitats previstes i sempre amb 
anterioritat a la finalització d’aquestes. L’abonament dels imports finançats per l’ACA resta 
condicionat a la disposició prèvia del certificat d’adjudicació i el seu import. 
 
Sisena. Obligacions de les parts 
L’ACA assumirà envers l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Consell Comarcal 
del Baix Ebre, les obligacions següents: 

 Abonar al CCBE les despeses relatives a l’actuació conveniada que s’acreditin 
degudament dins els períodes corresponents a les anualitats establertes al present 
Conveni o les seves addendes. 

 Col·laborar amb el CCBE en tot allò que sigui escaient, proporcionant-li la informació que 
se li sol·liciti relativa als requeriments tècnics per a l’elaboració del projecte per tal que les 
instal·lacions futures a construir s’adeqüin als requeriments exigits per a aquests tipus 
d’actuacions en el marc de planificació vigent. 

 Notificar al Consell i a l’Ajuntament, com a administracions competents dels sistemes de 
sanejament implicats, els canvis organitzatius o de qualsevol tipus, interns i externs, que 
puguin afectar de forma significativa la present actuació. 

 
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
assumiran les obligacions següents: 

 A efectes que el CCBE pugui dur a terme la redacció del projecte objecte del present 
conveni i la posterior execució de l’obra projectada en la part que afecta a l’àmbit territorial 
del seu municipi, l’ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant es compromet a 
facilitar al  Consell Comarcal els permisos i les autoritzacions necessàries per a la redacció 
i, en el seu cas, l’aprovació del projecte objecte del present conveni. 

 L’Ajuntament i el CCBE es comprometen mútuament a convenir i a formalitzar les 
condicions i fórmules de col·laboració mútua que considerin més escaients per tal facilitar i 
assegurar la redacció del projecte dins del termini de vigència del present conveni i la 
posterior execució de l’obra projectada. 

 
L’esmentat acord o conveni s’haurà de comunicar a l’ACA i regularà, com a mínim, l’obtenció 
dels permisos i autoritzacions necessàries per a redactar i construir l’obra de connexió dels 
sistemes de sanejament, la cessió al CCBE dels drets competencials i econòmics que puguin 
correspondre a l’ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant en relació amb la redacció del 
projecte i la posterior execució i explotació de l’obra projectada, així com la definició de la 
titularitat de les obres executades i la determinació de la seva gestió i explotació un cop 
finalitzada 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, assumirà les obligacions següents: 
Envers l’ACA : 

http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2on-cicle-de-planificacio-2016-2021/
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 Comunicar i acreditar l’adjudicació dels treballs i l’import que en resulti en un termini no 
superior a un (1) mes des de la seva formalització. 

 Trametre el projecte redactat complet, en suport digital. Les versions digitals inclouran una 
versió executable de tots els documents, així com una versió compatible amb pdf per 
imprimir. Els plànols hauran d’estar georeferenciats.  

 Posar a disposició de l’ACA tota la documentació que aquesta sol·liciti relativa al 
desenvolupament de la redacció del projecte. 

 Comunicar de forma explícita i fefaent a l’ACA la cessió que li efectuï l’ajuntament de 
Vandellòs i L’Hospitalet de l’lnfant dels drets que li puguin correspondre en relació amb les 
seves competències en matèria de sanejament i el finançament de l’actuació objecte del 
present conveni que transcorre dins del seu terme municipal. 

Envers l’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l’lnfant: 

 Notificar l’adjudicació dels treballs, la liquidació final i el projecte executiu definitiu per la 
corresponent aprovació, així com qualsevol altra vicissitud d’importància que afecti els 
treballs contractació i execució de redacció del projecte que constitueix l’objecte del 
present conveni. 

 
Setena. Confidencialitat, imatge corporativa, comunicació i difusió 
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens 
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb l’ACA. 
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en 
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat 
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, 
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut de la present 
Addenda, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de 
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les 
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a 
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a: 
 
 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Territ 
ori/harm_aca.pdf 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Territ 
ori/manual_ACA.pdf 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques 
 
Vuitena. Incompliment de les obligacions 
L’incompliment de les obligacions establertes en les clàusules del present Conveni per part de 
l’ACA habilitarà les altres parts per a reclamar davant la Comissió de Seguiment el seu 
compliment i proposar les actuacions i procediments de resolució que consideri adients. 
L’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni per part de l’ajuntament de 
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant i el Consell Comarcal del Baix Ebre, alliberarà a l’ACA del 
compliment de les obligacions econòmiques establertes en el mateix, durant el temps que 
aquest es mantingui. 
 
Novena. Comissió de Seguiment 
En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) i l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), a sol·licitud de qualsevol de les parts i pel 
tractament i proposta de resolució de les concretes vicissituds que afectin el desenvolupament 
del present Conveni, es constituirà quan sigui necessària una Comissió de Seguiment on cada 
part signatària designarà un representant, el qual exercirà les funcions de seguiment i 
efectuarà, de mutu acord a les parts signants, les propostes relatives a la gestió, interpretació i 
execució del Conveni. 
Aquesta Comissió coneixerà i farà les propostes escaients per a la resolució dels problemes 
que puguin afectar el present Conveni, així com del procediment i efectes que per les parts es 
derivin de l’extinció ordinària o anticipada del Conveni, proposant a les parts la formalització del 
document específic d’extinció que fixi la causa extintiva i reguli clarament els seus efectes. 
 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques
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Desena. Eficàcia, vigència i publicitat del Conveni 
El present Conveni produirà efectes des de la data de la seva signatura i tindrà una vigència de 
4 anys sens perjudici de la possibilitat de prorrogar-lo en la forma establerta en el marc del que 
disposa l’article 49, lletres g i h, de la LRJSP. 
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la 
resta de normativa aplicable, el present Conveni s’ha de publicar al DOGC i al web de Registre 
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la 
Transparència. 
 
Onzena. Modificació i extinció anticipada del Conveni 
El Conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada moment, 
sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari o quan així ho 
acordin les parts de manera conjunta.  
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o 
pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga 
 
Per tal de formalitzar de forma fefaent la seva extinció, les parts podran signar el corresponent 
acord al respecte i correspondrà a la Comissió de Seguiment definir la proposta del 
procediment i determinació dels efectes que per a les parts es derivin de l’extinció ordinària o 
anticipada del mateix així com la proposta del procediment per a dur-la a terme. 
El Conveni, o qualsevol de les seves pròrrogues, s’extingiran de forma anticipada al termini de 
finalització de la seva vigència: 

- Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del present 
Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti el compliment del seu objecte. 

- Per mutu acord de les parts.  
- Per incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun dels signants 

a requeriment de qualsevol de les parts i a proposta de la Comissió de Seguiment, 
d’acord amb el procediment establert a l’article 51 de la LRJSP. 

- Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del Conveni. 
- Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni on en altres 

Lleis. 
 
Dotzena. Jurisdicció 
El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació. 
Els compareixents troben conforme el present Conveni i el signen electrònicament.  

 
 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 6è.- Expedient 462/2020. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda 2020 al 
Conveni que regula l'encàrrec de gestió 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. 
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- 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 exercir les competències recollides als articles 25 i 28 del 
DL 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 servei públic de consum en la seva comarca. 
 
L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Baix Ebre en l’interès comú 
d’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, van 
formalitzar en data 28 de juliol de 2017 un conveni d’encàrrec de gestió per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum, concretant-ne el procediment, les 
tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions encomanades, així com el 
finançament corresponent. Aquest conveni és vigent fins el 31 de desembre de 2020, 
tot i que és prorrogable. 
 
Així, en la clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió s’estableix la vigència 
anual de la clàusula vuitena de finançament, a efectes de preveure el seu encaix en 
els pressupostos i de facilitar el control pertinent. En aquest sentit es va indicar que: “la 
contraprestació econòmica que s’hi preveu, és vigent fins el 31 de desembre de 2017. 
Pels anys successius, les parts han de formalitzar un acord o addenda anual de 
modificació d’aquesta clàusula i la dels annexos que resultin afectats per tal de 
concretar el finançament i, per tant, la contraprestació aplicable. 
En aquest sentit, l’Agència Catalana del Consum ha traslladat al Consell Comarcal del 
Baix Ebre la necessitat de donar continuïtat a les accions que es desenvolupen a 
través d’aquest conveni i la necessitat de formalitzar el document de finançament de 
les accions en l’exercici 2020 i ha fet arribar la corresponent addenda amb la petició de 
formalitzar-la. 
 
Amb aquesta addenda es procedeix a la modificació esmentada per a l’any 2020 i 
s’aprofita per adequar la clàusula que informa de la normativa aplicable en matèria de 
protecció de dades personals en tant que ha estat objecte d’importants canvis a l’àmbit 
europeu i objecte d’adequació al nostre territori 
 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de serveis a les persones i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de modificació per a l’any 2020 del conveni d’encàrrec de 
gestió entre l’Agència Catalana de Consum i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a 
la realització d’actuacions en matèria de consum, que seguidament es transcriu: 
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ADDENDA DE MODIFICACIÓ PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI  D’ENCÀRREC DE 
GESTIÓ DE 28 DE JULIOL DE 2017 DE DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA 
GENERALITAT AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM. 

 

 
 

R  E  U  N  I  T S 

D'una part, la senyora Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència Catalana del Consum de 
la Generalitat de Catalunya, segons nomenament efectuat mitjançant el Decret 177/2018, de 
31 de juliol (DOGC 7677, de 2 d’agost), en virtut de les competències de representació 
atribuïdes a l’article 9.1 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’organisme 
autònom administratiu. 
 
 
I de l'altra, el senyor Xavier Faura i Sanmartí, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, al 
qual representa segons nomenament de data 15 de juliol de 2019, en ús de les competències 
que té atribuïdes per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per l’Acord del Ple del 
Consell de data 15 de juliol de 2019. 
 
 
En endavant, les entitats representades, seran considerades conjuntament com les Parts. 

M  A  N   I  F  E  S  T  E N 

Primer.- Les Parts van formalitzar, amb data 28 de juliol de 2017, un conveni d’encàrrec de 
gestió 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. 
 
El conveni esmentat és vigent fins el 31 de desembre de 2020 tot i ser prorrogable en els 
termes que s’hi preveuen. 

Segon.- Les Parts, a la clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió van establir la 
vigència anual de la clàusula vuitena de finançament a efectes de preveure el seu encaix en 
els pressupostos i de facilitar el control pertinent. En aquest sentit es va indicar que: “la 
contraprestació econòmica que s’hi preveu, és vigent fins el 31 de desembre de 2017. Pels 
anys successius, les parts han de formalitzar un acord o addenda anual de modificació 
d’aquesta clàusula i la dels annexos que resultin afectats per tal de concretar el finançament i, 
per tant, la contraprestació aplicable”. 
 
Amb aquesta addenda es procedeix amb la modificació esmentada per a l’any 2020 i 
s’aprofita per adequar la clàusula que informa de la normativa aplicable en matèria de 
protecció de dades personals en tant que ha estat objecte d’importants canvis a l’àmbit 
europeu i objecte d’adequació al nostre territori; d’altra banda, es ratifica el interès de les 
Parts en continuar amb el conveni d’encàrrec de gestió i, a l’efecte, la formalitzen amb 
subjecció a les següents, 

C  L  À  U  S  U  L  E S 

 
Primera.- Objecte 

Aquesta Addenda té per objecte la modificació de la clàusula setena del conveni d’encàrrec 
de gestió fet per l’ACC al Consell Comarcal del Baix Ebre, el dia 28 de juliol de 2017, per a la 
realització de les actuacions en matèria de consum a la comarca, en actualització de la 
normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i, per a l’any 2020, de la 
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clàusula vuitena amb la finalitat de concretar la previsió del finançament dels costos 
corresponents a l’activitat encarregada durant aquest any. 

Segona.- Modificació de la clàusula setena del conveni d’encàrrec de gestió 

Es modifica l’apartat 1 de la clàusula setena del conveni d’encàrrec de gestió 28 de juliol de 
2917, que tindrà el següent redactat: 
 
“1. L’obtenció, cessió i conservació de dades personals derivades de l’exercici de les funcions 
encomanades resta subjecta al previst al Reglament UE 2016/279, del Parlament i del 
Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personal i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, sens perjudici de l’aplicació de la legislació sobre preservació del 
dret a la intimitat personal i la de gestió i preservació de la documentació administrativa.” 
 
S’afegeix un quart apartat a la clàusula setena del conveni d’encàrrec de gestió amb el 
redactat següent: 

 
“4. L’Agència Catalana del Consum té la consideració de responsable del tractament de les 
dades personals i el Consell Comarcal del Baix Ebre el d’encarregat del tractament i ambdues 
han de facilitar el contacte del delegat de protecció de dades que tinguin assignat i tots han 
de facilitar l’exercici dels drets de les persones en aquesta matèria” 

Tercera.- Modificació de la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec de gestió 

 
1. Es modifica la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec de gestió 28 de juliol de 2917 
durant l’any 2020, que tindrà el següent redactat: 

 
“Vuitena.- 

1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de 
gestió l’Agència Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell Comarcal del 
Baix Ebre, per a l’any 2020, de 42.466,20.- € a càrrec de la partida 
6170/460000100/4610/0000 del seu pressupost. 

2. L’import de la contraprestació indicat a l’apartat immediat anterior s’ha d’abonar 
mitjançant transferència al Consell Comarcal en un compte bancari, comunicat  amb antelació 
a l’Agència Catalana del Consum, degudament autoritzat i certificat per la seva Intervenció de 
fons. La transferència s’ha de fer un cop signat el conveni o les seves addendes. 

3. El càlcul del finançament de l’activitat encarregada és farà tenint en compte les 
disponibilitats pressupostàries, el previst a la clàusula sisena i el nivell d’eficàcia, eficiència i 
efectivitat en el desenvolupament de l’encàrrec de gestió.” 

 

2. Es modifica l’annex I què especifica el personal que el Consell Comarcal disposa 
per portar a terme les tasques de consum definides al conveni d’encàrrec de gestió. 

3. L’annex II del conveni d’encàrrec de gestió resta amb el contingut que consta en 
aquesta addenda. 

Quarta.- Vigència de la resta del conveni d’encàrrec de gestió 

La resta de clàusules del conveni d’encàrrec de gestió subscrit entre les Parts el 28 de juliol de 
2017 es manté vigent. 

Cinquena.- Vigència de l’addenda 

Aquesta addenda és vigent pel que fa a la modificació de la clàusula de protecció de dades 
mentre sigui vigent el conveni principal de formalització de l’encàrrec de gestió, incloent-hi 
les seves pròrrogues i pel que fa a la modificació de la clàusula vuitena de finançament fins 
el 31 de desembre de 2020. 
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Segon. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
 
PUNT 7è.- Expedient 356/2020. Aprovacio, si s'escau, del I Pla Comarcal per la 
Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix EbreMesures per a 
la Igualtat LGBTI.(2020-2024. 
  
Els Plans d’Igualtat constitueixen un conjunt ordenat d'objectius i mesures que s'han 
de portar a terme durant un període de temps concret i que permeten desenvolupar 
una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en 
un territori i/o organització, a partir d'una diagnosi prèvia.  
 
En aquest marc d’actuació, la creació de polítiques d’igualtat LGTBI, tenen per objectiu 
la construcció d’una societat més igualitària i justa, on tota població disposi dels 
mateixos drets, sense discriminar les diferències individuals de les persones. Les 
polítiques d’igualtat tindran un desplegament transversal que ha de creuar totes les 
accions governamentals, introduint la política d’igualtat a totes les àrees i 
departaments. 
 
Amb l’elaboració d’un Pla d’igualtat LGTBI s’ha de contribuir a erradicar l’homofòbia, la 
lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia (LGTBIfòbia, en endavant) 
reforçant els circuits de prevenció, detecció, denúncia i acompanyament de les 
víctimes; oferir eines de promoció social per a l’assessorament i empoderament del 
col·lectiu; promoure unes polítiques de coeducació que incloguin la lluita contra 
l’assetjament per raó d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere; promoure la 
inclusió laboral de les persones trans; vetllar pels drets de les persones grans LGTBI i 
garantir els drets de les persones que sol·liciten refugi a causa de la seva orientació 
sexual o identitat de gènere. 
 
El Consell Comarcal ha elaborat el seu propi Pla Comarcal d’igualtat LGTBI (2020-
2024), que ha de constituir el principal instrument d’actuació del Consell Comarcal per 
a promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les 
desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i 
les diferències en el desenvolupament sexual, com a continuació de les accions 
iniciades l’any 2017 amb la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i la Direcció General d’Igualtat, que va posar en funcionament el servei d’atenció 
integral per a les persones LGTBI. 
 
A més a més, el Contracte programa signat entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre 
incorpora la fitxa 38 que assenyala com accions a desenvolupar durant aquest període 
l’elaboració d’aquest Pla. 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta elaborada pels tècnics i el dictamen 
de la comissió informativa comarcal de serveis a les persones i amb unanimitat dels 25 
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar el document I Pla Comarcal d’igualtat LGTBI (2020-2024), que figura 
a l’expedient. 
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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 de l’acord i traslladar-lo al Departament 
de Treball, Afers socials i Famílies. 
 
 
 
PUNT 8è.- Expedient 357/2020. Aprovació, si s'escau, del document 
Compromisos en relació al Pacte Nacional per a la Interculturalitat. 
  
Conviure en la diversitat és un dels grans reptes de les societats democràtiques actuals. 
Ser una societat cohesionada i diversa al mateix temps és possible i desitjable alhora. 
En les societats democràtiques, respectar la pluralitat no és tan sols un element clau per 
enfortir-ne el desenvolupament i l’estabilitat, sinó que també és una qüestió de legalitat, 
principis i valors constitutius. Garantir la cohesió social suposa assumir l’existència de 
diferències i el compromís que aquestes diferències no derivin en desigualtats. 
Reconèixer socialment el valor de la diversitat és un requisit necessari per a un diàleg 
intercultural que gestioni les demandes diferents, i sovint contraposades, dels diferents 
grups socials. 
 
El Pacte Nacional per a la Immigració va establir un seguit de principis d’actuació que, 
entre d’altres, recullen la garantia al respecte i l’extensió dels drets humans; la garantia 
de la igualtat de drets i el respecte als deures pel conjunt de la societat, i la garantia 
d’una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a normes de 
convivència, alhora que s’aposta per la promoció de l’autonomia i la igualtat 
d’oportunitats.  
 
El pluralisme i la diversitat no han de portar en cap cas a expressions institucionals 
separades o a una societat dividida per les seves diferències en la qual s’estableixin 
relacions de desigualtat entre formes de diversitat. 
 
Incorporar la perspectiva intercultural en l’acció pública requereix assumir-ne els 
principis bàsics i reflexionar sobre els espais de millora que, en cada àmbit, es poden 
identificar per respondre als reptes d’una societat diversa i, alhora, cohesionada. 
Incorporar la perspectiva intercultural en l’acció pública implica, que cada actor 
institucional, polític, social, econòmic o civil adopti compromisos per respondre a 
preguntes com: què podem fer per a garantir la igualtat; què podem fer per conèixer, 
reconèixer i aprofitar la diversitat, o què podem fer per afavorir la interacció positiva 
 
És dins d’aquest àmbit on cada Administració Pública ha d’establir, dins del seu àmbit 
competencial, les accions que desenvoluparà dins del Pacte Nacional per a la 
Immigració. I, en aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre, ha elaborat unes 
línies d’actuació que es concreten en tres eixos: igualtat; coneixement, reconeixement i 
aprofitament de la diversitat; i Interacció positiva. 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de serveis a les persones i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar els compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre en relació al 
Pacte Nacional per a la Interculturalitat i que es concreten en: 
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EIX COMPROMISOS 

Igualtat -Impulsar la mentoria entre els joves migrats sols.  
-Promoure l’accés de les dones migrades al Servei 
de Primera Acollida i als serveis educatius i formatius 
com a element essencial per a la seva promoció 
personal i social.  
-Fomentar el coneixement i ús del català a través de 
cursos del Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 
-Impulsar el programa de parelles lingüístiques 
perquè els nouvinguts puguin aprendre i practicar el 
català. Programa Lletres per Tothom. 
-Impulsar el procés comunitari per la millora de la 
convivència, la inclusió i la cohesió social al Baix 
Ebre. 

Coneixement, reconeixement i 
aprofitament de la diversitat 

-Promoure activitats LGTBI amb una perspectiva 
intercultural 
-Incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de 
gènere en les polítiques d’atenció i acollida a 
immigrants 
-Potenciar la creació i difusió de les activitats i sabers 
femenins, especialment de les dones migrades.  
-Impulsar el procés comunitari per la millora de la 
convivència, la inclusió i la cohesió social al Baix 
Ebre. 

Interacció positiva -Impulsar la mentoria entre els joves migrats sols. 
-Promoure la participació de dones immigrants en les 
Associacions de dones de la comarca. 
-Impulsar el programa de parelles lingüístiques 
perquè els nouvinguts puguin aprendre i practicar el 
català.  
-Potenciar l’obertura de les associacions i els 
equipaments de gent gran als grups socials 
minoritaris 
-Impulsar el procés comunitari per la millora de la 
convivència, la inclusió i la cohesió social al Baix 
Ebre. 
-Promoure espais de diàleg entre joves de diferents 
orígens fora dels àmbits formals. 
-Potenciar les trobades de famílies d’origen divers en 
el Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell 
Comarcal del Baix Ebre.  

 
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de 
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord, traslladar-lo al Departament 
de Treball, Afers socials i Famílies i fer-ne la corresponent difusió mitjançant la pàgina 
web del Consell. 
 
 
PUNT 9è.- Expedient 2787/2018. Aprovació, si s'escau, de la liquidació de costos 
de l’exercici 2019 dels Equips Bàsics Atenció Social Primària. 
  
El Consell Comarcal en sessió plenària de data 28 de desembre de 2018, va aprovar 
el cost que correspon a cada ajuntament de la comarca del Baix Ebre integrat en la 
xarxa de serveis socials d'atenció primària comarcal per a la prestació del  servei 
d’atenció primària durant l’any 2019, també va aprovar l'annex al conveni marc per a la 
prestació del servei social d'atenció primària, a signar amb els ajuntaments.  
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Aquest document preveu que  l’Ajuntament aportarà la quantitat establerta en l’acord 
per a la prestació del servei d’atenció social primària de l’exercici 2019 i que aquesta 
quantitat estarà subjecte a la revisió efectiva de la prestació d’hores dels professional i 
podrà ser incrementada o disminuïda en funció de l’atenció prestada al municipi i 
degudament consensuada amb l’Ajuntament. El coordinador de serveis socials ha 
emès informe en el qual fa constar que les hores previstes i l’aportació per municipi 
per l’exercici 2019  eren les següents: 
 

 
 

 

MUNICIPI 

PREVISIÓ 

Hores anuals prestació 

servei 

 

 

Treballador 

social 

 

Educador social 

 

Personal Administratiu 

L'Aldea 1.560,00 884,00 464,00 

Aldover 390,00 156,00 93,00 

Alfara de Carles 104,00 42,00 41,00 

Ametlla de Mar 3.900,00 1.092,00 758,00 

L'Ampolla 1.560,00 780,00 367,00 

Benifallet 390,00 60,00 79,00 

Camarles 1.560,00 390,00 360,00 

Deltebre 5.070,00 1.950,00 1.266,00 

Paüls 286,00 48,00 62,00 

El Perelló 1.170,00 520,00 318,00 

Roquetes 2.730,00 1.092,00 890,00 

Tivenys 390,00 90,00 97,00 

Xerta 390,00 201,00 131,00 

TOTAL 19.500,00 7.305,00 4.926,00 

 
Segons l’informe emès pel coordinador de serveis socials, les hores de servei 
prestades efectivament i el cost del serveis a l’exercici 2019  han estat les següents: 
 

HORES EFECTUADES MUNICIPIS UBASP 2019 
 

MUNICIPI 

Hores anuals prestació servei   

Treballador/a social Educador/a social Administratiu/va 

L'Aldea 1.560,00 771,50 464,00 

Aldover 390,00 156,00 93,00 

Alfara de Carles 104,00 42,00 41,00 

Ametlla de Mar 3.855,00 1.950,00 758,00 

L'Ampolla 1.560,00 705,00 367,00 

Benifallet 390,00 60,00 79,00 

Camarles 1.545,00 1.170,00 360,00 

Deltebre 5.070,00 3.120,00 1.266,00 

Paüls 278,50 48,00 62,00 

El Perelló 1.170,00 520,00 318,00 

Roquetes 3.120,00 2.262,00 890,00 

Tivenys 390,00 90,00 97,00 

Xerta 390,00 201,00 131,00 

TOTAL 19.822,50 11.095,50 4.926,00 
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Procedeix, per tant,  la regularització del cost imputat a algun ajuntament i, per tot 
l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de 
serveis a les persones i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar la liquidació dels costos a realitzar en els següents imports: 
 

MUNICIPI 
Aportació 
prevista 

Aportació real Diferència 

L'Aldea 24.293,12 22.013,05 -2.280,07 

Aldover 5.478,03 5.023,85 -454,18 

Alfara de Carles 1.614,40 1.478,57 -135,83 

Ametlla de Mar 56.482,42 51.478,87 -5.003,55 

L'Ampolla 23.184,53 20.683,15 -2.501,38 

Benifallet 4.536,66 4.160,24 -376,42 

Camarles 26.416,57 24.122,63 -2.293,93 

Deltebre 80.974,34 74.276,57 -6.697,77 

Paüls 3.398,41 3.057,72 -340,69 

El Perelló 17.235,30 15.802,63 -1.432,67 

Roquetes 53.750,02 49.296,89 -4.453,14 

Tivenys 4.957,18 4.544,31 -412,87 

Xerta 6.210,79 5.692,14 -518,65 

 
 
Segon. La regularització dels imports s’aplicarà a l’import de l’exercici 2020. 
 
Tercer. Notificar l’acord als ajuntaments de la comarca  inclosos en el servei comarcal 
i facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 10è.- Expedient 528/2019. Aprovació, si s'escau, de la Liquidació del cost 
del Servei Ajuda a Domicili, exercici 2019. 
  
El  Consell Comarcal en sessió de data 29 de març de 2019 va aprovar la previsió 
inicial del cost que corresponia a cada ajuntament de la comarca per la prestació del 
servei d’ajuda a domicili durant l’any 2019. 
 
En la mateixa sessió plenària es va aprovar el model d'annex al conveni marc per a la 
prestació del servei, que  en el seu punt quart estableix que cada ajuntament es 
compromet a fer efectiu un 70% del cost previst inicialment abans del dia 30 de 
setembre de 2019. Igualment, aquest annex preveu que el 30 % restant es farà efectiu 
un cop s’hagi acordat la liquidació final d’acord amb la prestació del servei.  
 
El coordinador de serveis socials ha emès informe en el qual fa constar les incidències 
ocorregudes en la prestació del servei als diferents Ajuntaments de la comarca, amb la 
finalitat de poder elaborar la liquidació anual. 
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Per tant, procedeix la regularització del cost imputat a algun ajuntament, per la qual 
cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de serveis 
a les persones i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar la liquidació dels costos del Servei d’Ajuda a Domicili que 
seguidament s’especifiquen: 
 

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI 2019 

       

 

Previsió Hores reals Previsions Aportacions 
  Municipi hores servei servei 2019 aportacions 2019 reals 2019 Diferència 

 

       l'Aldea  935,00 896,00 4.852,65 5.513,99 661,34 
 Aldover 1.742,25 1.929,25 9.042,28 11.872,62 2.830,34 
 Alfara de Carles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 l'Ametlla de Mar 4.083,50 4.036,75 21.193,37 24.842,18 3.648,81 
 l'Ampolla  1.105,50 1.282,50 5.737,55 7.892,51 2.154,96 
 Benifallet  2.099,50 1.873,65 10.896,41 11.530,45 634,04 
 Camarles  2.132,75 1.837,50 11.068,97 11.307,99 239,02 
 Deltebre 10.113,75 9.819,25 52.490,36 60.427,72 7.937,36 
 Paüls 524,00 578,00 2.719,56 3.557,02 837,46 
 el Perelló 1.885,25 2.208,30 9.784,45 13.589,89 3.805,44 
 Roquetes 4.785,50 5.076,75 24.836,75 31.242,35 6.405,60 
 Tivenys  260,50 309,40 1.352,00 1.904,05 552,05 
 Xerta 2.431,25 2.010,15 12.618,19 12.370,48 -247,71 
  

 
 
Segon. Procedir a la liquidació final d’acord amb les dades anteriors. 
 
Tercer. Notificar l’acord als ajuntaments de la comarca  beneficiaris de la prestació del 
servei i facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per 
a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
PUNT 11è.- Expedient 500/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb 
la Caixa per al Projecte Tiquet Fresc 2020. 
  
La Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització 
d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, 
atenent les diferents necessitats de la societat.  
 
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i 
de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a 
través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, 
mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als 
seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.     
 
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, 
científics i mediambientals amb una vocació transformadora. 
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb l’article 25 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, desenvolupa, entre d’altres,  les competències que li atribueixen les lleis del 
parlament de Catalunya. 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix els diferents nivells de 
prestació dels serveis socials , estructurant-los en dos nivells: l’atenció bàsica i 
l’atenció especialitzada i defineix l’atenció bàsica com el dispositiu d’informació, 
diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual o comunitari que, 
és l’eix vertebrador de tota la xarxa de serveis socials i assigna als consells comarcals 
la prestació d’aquesta atenció per als municipis de menys de 20.000 habitants  del seu 
àmbit territorial. En l’esquema de prestació dels serveis socials bàsics s’inclouen els 
ajuts econòmics per a situacions d’urgència social.   
 
És voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la 
realització del projecte Tiquet Fresc i en concret en el desenvolupament, per aquesta, 
Fundació del programa esmentat.  
 
Així, ambdues parts van acordar la signatura d’un conveni de col.laboració que es va 
materialitzar el passat 4 de maig, i que ara cal ratificar, per la qual cosa, desprès de 
conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de serveis a les persones i 
amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer- Ratificar el conveni de col·laboració signat amb FUNDACIÓ BANCÀRIA LA 
CAIXA  amb la finalitat de desenvolupar el Projecte Tiquet Fresc que té com a objectiu 
facilitar a les famílies en risc d’exclusió social i en situació de pobresa l’accés a 
aliments frescos com carn, peix, fruita, verdura, làctics i pa, per tal d’aconseguir una 
dieta equilibrada i saludable., amb l’aportació de la Fundació Bancària “la Caixa” d’un 
total de 20.000€ euros, i que seguidament es transcriu: 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Jaume Masana Ribalta, Director Territorial Catalunya de CaixaBank, 
actuant en nom i representació de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa” (en endavant, Fundació Bancària “la Caixa”), entitat domiciliada a Palma 
(Illes  Balears), Plaça Weyler, 3, codi postal 07001, i amb NIF núm. G-58899998. 
 
De l’altra, el Sr. Xavier Faura Sanmartin, amb NIF núm. 40921796-P, actuant en nom i 
representació del Consell Comarcal del Baix Ebre (en endavant, l’Entitat), com a President, en 
virtut de l’acord del Ple celebrat el dia 15 de juliol de 2019, entitat domiciliada a Tortosa, carrer 
Barcelona, 152 i amb NIF núm. P-9300004-J . 
 
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat legal 
suficient per a subscriure aquest Conveni i a aquests efectes, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització 
d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les 
diferents necessitats de la societat. 
 
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” és construir una societat millor i més justa, donant 
més oportunitats a les persones que més ho necessiten. 
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La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, de foment de la recerca i el 
coneixement, culturals i educatius amb una vocació transformadora. 
 
II.- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb l’article 25 de Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
desenvolupa, entre d’altres, les competències que li atribueixen les lleis del parlament de 
Catalunya. 
 
La Llei 12/2017, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix els diferents nivells de prestació 
dels serveis socials, estructurant-los en dos nivells: l’atenció bàsica i l’atenció especialitzada i 
defineix l’atenció bàsica com el dispositiu d’informació, diagnòstics, orientació, suport, 
intervenció i assessorament individual o comunitari que és l’eix vertebrador de tota la xarxa de 
serveis socials i assigna als consells comarcals la prestació d’aquesta atenció per als municipis 
de menys de 20.000 habitants del seu àmbit territorial. En l’esquema de prestació dels serveis 
socials bàsics s’inclouen els ajuts econòmics per a situacions d’urgència social. 
L’Entitat està acollida al règim especial de les entitats sense finalitats lucratives del Títol II de la 
Llei 49/2002, 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 
 
III.-Que és voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la 
realització del projecte ‘Tiquet Fresc’ . 
 
 
De conformitat amb les anteriors manifestacions i d’acord amb la representació que ostenten, 
les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
 
El present Conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre la Fundació Bancària 
“la Caixa” i el Consell Comarcal del Baix Ebre per afavorir el desenvolupament de les diverses 
activitats de caràcter social que aquest últim du a terme en el desenvolupament del seu objecte 
fundacional. 
 
La present col·laboració es destinarà al projecte ‘Tiquet Fresc’, que té com a objectiu facilitar a 
les famílies en risc d’exclusió social i en situació de pobresa l’accés a aliments frescos com 
carn, peix, fruita, verdura, làctics i pa, per tal d’aconseguir una dieta equilibrada i saludable. 
  
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
L’Entitat ha de destinar íntegrament l’import de l’aportació econòmica de la Fundació Bancària 
“la Caixa” a la realització del projecte ‘Tiquet Fresc’, que consisteix en donar uns tiquets o 
targetes per un valor concret a famílies en risc d’exclusió social i en situació de pobresa, que 
els usuaris poden bescanviar per menjar fresc. 
 
Així mateix, s’acorda que en aquests tiquets/targetes s’inserirà el logotip de l’Obra Social “la 
Caixa”, que serà facilitat per aquesta entitat. 
 
Així mateix, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha d’aportar tots els recursos humans i materials 
necessaris per dur a terme el programa objecte d’aquest conveni i és l’únic responsable de 
l’acció. 
 
A la finalització del mateix, ha de presentar a la Fundació Bancària “la Caixa”, a través del seu 
representant en la Comissió de Seguiment, un informe explicatiu de l'aplicació dels fons 
percebuts, com també dels resultats aconseguits. Tercer. Compromisos de la Fundació 
Bancària “la Caixa” 
Tercer. Compromisos de la Fundació Bancària “la Caixa” 
 
Per al compliment de les finalitats expressades en el pacte anterior, la Fundació Bancària “la 
Caixa” es compromet a fer una aportació en favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, de la 
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quantitat de 20.000€ (vint mil euros, impostos inclosos, si s’escau), que es farà efectiva 
mitjançant transferència al compte bancari de CaixaBank núm. ES41 2100 0019 4602 0053 
obert a nom del Consell Comarcal del Baix Ebre, un cop presentat un document de sol·licitud 
de pagament. 
Quart. Comissió de Seguiment 
Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, es podrà constituir una comissió 
paritària mixta de seguiment, integrada per representants de cadascuna de les parts signants, 
que establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament. A aquesta comissió li 
correspondran, entre d’altres funcions, les següents: 
 
- Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin 
sorgir en la seva implementació. 
- Avaluar l’acompliment dels objectius. 
- Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació 
econòmica efectuada per la Fundació Bancària “la Caixa” 
- Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la difusió. 
- Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració. 
 
I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les parts 
estimin convenients. 
 
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les funcions 
que l’hi són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns. Sense perjudici de 
l’anterior, la Comissió es podrà reunir, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar 
d’aquells assumptes que per la seva urgència o especificitat no es puguin ajornar fins a la 
propera reunió periòdica. Els membres de la Comissió han de donar compte del resultat de la 
seva gestió a les seves institucions respectives. 
 
Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal 
 
5.1. Les dades personals incloses en aquest conveni seran tractades per l’altra part amb la 
finalitat de gestionar la relació de col·laboració, essent la base del tractament el compliment de 
l’esmentada relació i es conservaran durant tot el temps en què aquesta subsisteixi i inclús 
després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la mateixa. Finalitzats 
aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades. 
Els intervinents es donen per informats del següent: 
 
- Els respectius Responsables del tractament de dades de caràcter personal, són les 
parts signants i les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) o del 
responsable de seguretat de cadascuna d’elles són les següents: Dades del delegat de 
protecció de dades de Fundació Bancària “la Caixa”: E-mail: dpd@fundacionlacaixa.org; 
Adreça postal: Avinguda Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona. 
- Dades del delegat de protecció de dades o, en el seu cas, del responsable de seguretat 
de l’Entitat: Adreça postal indicada a l’encapçalament. 
b) Les dades personals dels intervinents no seran cedides a terceres entitats, ni tampoc 
seran objecte de decisions automatitzades. 
 
c) En el cas que les parts precisessin contractar els serveis de proveïdors ubicats en 
països que no disposen de normativa equivalent a l'europea per al tractament de les seves 
dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per 
la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per 
preservar la seva privacitat. Per a més informació, es pot contactar amb els delegats de 
protecció de dades, o, en el seu cas, el responsable de seguretat, per mitjà de les adreces 
indicades. 
 
d) Tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, 
sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, sol·licitar l'oposició o 
limitació del tractament de les mateixes o sol·licitar la seva portabilitat, enviant un missatge al 
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delegat de protecció de dades o responsable de seguretat, segons correspongui, a les adreces 
indicades. 
 
e) Si consideren que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa, 
poden presentar una reclamació al delegat de protecció de dades o, en el seu cas, al 
responsable de seguretat, segons correspongui; o davant de l’Agència Espanyola de Protecció 
de  Dades. 
 
5.2. Queda expressament convingut que totes les dades o informació que l’Entitat 
comuniqui a la Fundació Bancària "la Caixa" en relació amb el projecte o programa que és 
objecte d’aquest Conveni seran dades dissociades, és a dir, aquelles que no permeten la 
identificació de  persona física alguna i, per tant, estaran excloses de l’aplicació de la normativa 
de protecció de dades. En particular, mantindrà informada la Fundació Bancaria “la Caixa” de 
l’evolució del projecte mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o percentual. 
 
L’entitat no tindrà accés ni tractarà dades de caràcter personal del que sigui responsable 
Fundació Bancaria “la Caixa”, durant el desenvolupament del present Conveni. En el supòsit 
que, durant la vigència del present Conveni, tingués accés a alguna dada de caràcter personal 
de que sigui responsable Fundació Bancària “la Caixa”, haurà de comunicar-ho immediatament 
a aquesta, aplicant les mesures de seguretat oportunes i procedint ambdues parts a adoptar les 
mesures i accions que fossin necessàries de conformitat amb la normativa en matèria de 
protecció de dades. 
 
5.3. L’Entitat declara que complirà, sota la seva única i total responsabilitat, amb totes les 
obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal. Així mateix, es compromet a aplicar les mesures de seguretat necessàries, 
mantenint indemne la Fundació Bancària “la Caixa” de qualssevol indemnitzacions i/o sancions 
reclamades per qualsevol tercer, incloses les autoritats i organismes competents. 
 
Sisè. Difusió 
 
Un cop ho hagi consensuat amb la Fundació Bancària “la Caixa”, l’Entitat es compromet a 
difondre la seva col·laboració en els documents i actes de difusió de les activitats que es  
duguin a terme amb càrrec a la dotació efectuada per aquesta, i en la seva memòria anual. La 
Fundació Bancària “la Caixa” haurà d’aprovar prèviament, si escau, la utilització de la seva 
imatge corporativa i l’ús dels seus signes distintius, com també l’abast de la seva possible 
participació en actes o activitats de caràcter públic. 
 
Per la seva banda, la Fundació Bancària “la Caixa” pot fer la difusió que estimi convenient de la 
col·laboració que es regula mitjançant aquest conveni, després d’haver obtingut l’aprovació de 
l’Entitat pel que fa a l’ús de la seva imatge corporativa i dels seus signes distintius. 
 
Setè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una durada des de la data de la seva signatura fins el 31-12-2020. 
 
Vuitè. Causes de resolució anticipada 
 
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni: 
 

 L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts. 
 L’acord mutu de les parts. 
 La denúncia de qualsevol de les parts. 
 L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el seu 

compliment. 
 
En cas que es produís la resolució anticipada d’aquest conveni, no es lliuraran les quantitats 
convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de resolució anticipada per causes 
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imputables a l’Entitat, aquesta haurà de retornar les quantitats lliurades que no s’hagin destinat 
a les finalitats del conveni. 
 
Novè. Cessió 
 
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o parcialment, per 
cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part. 
 
Desè. Llei aplicable i submissió 
 
Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En particular, té naturalesa 
de conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general a l’empara de l’article  25 
de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i 
incentius fiscals al mecenatge. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts, esgotant totes 
les formes possibles de conciliació per tal d’arribar a un acord amistós extrajudicial. Si no fos 
possible, els òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de Barcelona seran competents per 
a conèixer les qüestions litigioses, renunciant les parts de forma expressa al seu propi fur si fos 
un altre. 

 
 
PUNT 12è.- Expedient 503/2020. Aprovació, si s'escau, de la col.laboració Obra 
Social la Caixa Banc Aliments Consell Comarcal del Baix Ebre. 
  
El Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb l’article 25 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, desenvolupa, entre d’altres,  les competències que li atribueixen les lleis del 
parlament de Catalunya. El Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal té 
assignada la distribució d’aliments del Pla d’Ajuda Alimentària a les persones més 
necessitades, Pla d’Aliments del FEGA. 
 
Amb data 4 de maig de 2020, el Consell Comarcal del Baix Ebre i la Fundació Bancària La 
Caixa van signar un conveni de col.laboració amb la finalitat de desenvolupar el Projecte 
Tiquet Fresc que té com a objectiu facilitar a les famílies en risc d’exclusió social i en 
situació de pobresa l’accés a aliments frescos per tal d’aconseguir una dieta equilibrada i 
saludable, que inclou una subvenció de 20.000 euros que s’afegeix a la partida que el 
Consell Comarcal té previst amb aquesta finalitat. 
 
Donada la situació extraordinària que s’està vivint a causa del COVID-19, la reserva 
d’aliments de que disposava el Consell Comarcal s’ha vist molt afectada, degut als nous 
casos de famílies en situació desfavorida, que han aparegut per aquesta pandèmia. Es 
preveu que les reserves de què es disposa s’esgotin de manera immediata i tenint en 
compte que el Pla d’Aliments de l’exercici 2020 no està previst iniciar-se fins el mes de 
juliol, el Consell Comarcal ha volgut engegar el projecte Banc d’Aliment, amb la finalitat de 
fer arribar de forma regular aliments de primera necessitat a les famílies del Baix Ebre. 
 
La Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització d’obres 
benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les 
diferents necessitats de la societat.  
 
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i de 
la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de 
programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant 
actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus resultats i 



 
 

 
 

28 

susceptibles de ser transferides a altres entitats. A més a més, la Fundació Bancària “la 
Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i mediambientals 
amb una vocació transformadora. 
 
El Consell Comarcal va sol.licitar a la Fundació Bancària La Caixa, una subvenció 
extraordinària per al desenvolupament del projecte “Banc d’Aliments del Consell Comarcal 
del Baix Ebre-Pla d’Actuació davant el Covid-19”. Aquest projecte ha rebut una subvenció 
de 10.000 euros per part de la Fundació. 
 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de serveis a les persones i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Ratificar la sol.licitud de subvenció efectuada a la Fundació Bancària La Caixa per 
al desenvolupament del projecte “Banc d’Aliments del Consell Comarcal del Baix Ebre-Pla 
d’Actuació davant el Covid-19”.  
 
Segon.- Acceptar la subvenció atorgada per un import de 10.000 euros. 
 
Tercer.- Facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 13è.- Expedient 455/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i 
la convocatòria d'Ajuts Individuals de Menjador, curs 2020-2021. 
  
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 Departament d’Educació ha fet arribar al Consell Comarcal els criteris per a 
l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat 
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centre 
educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2020-2021,  
 

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, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’Ensenyament, cultura, joventut i turisme i amb unanimitat dels 25 membres presents, 
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 
2020-2021, que seguidament es transcriuen: 
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Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador 
a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2020/2021 
 

1. Objecte de la convocatòria 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador, per al curs 
escolar 2020-2021, per a la utilització del servei de menjador a la comarca del Baix Ebre, en els 
nivells de segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori, amb valoració de les 
condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat 
econòmica d’acord amb el conveni signat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

2. Beneficiaris i requisits generals 

Pot sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents: 

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol 
dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris, 
durant el curs escolar 2020/2021.  

b) Presentar la sol·licitud degudament signada i emplenada en el termini i la forma establerts en 
aquesta convocatòria. La sol·licitud de l’ajut pot ser presentada pel tutor legal o qui tingui la 
guarda de l’alumne. 

c) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i per tant, gratuït, d’acord amb del Decret 
160/96, de 14 de maig. 

d) No estar en acolliment residencial.
1
  

e) Fer ús del servei de menjador escolar des de l’inici de curs. 

f) No superar el llindar de renda familiar anual d’acord amb el punt 7 d’aquestes bases. 

g) No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb un 
volum de negoci no superior a 155.000€, calculat sumant els volums de negoci de tots els 
membres computables de la unitat familiar. 

h) No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats familiars en 
què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de 
tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, 
excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el 
seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700€. 

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€ dels premis 
en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions 
aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per 
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, 
urgents i bàsiques de subsistència. 

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la 
normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 
2019. 

i) Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en 
què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que 
componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900 €. En el cas 
d’immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de 
gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En 
el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es 
multipliquen pels coeficients següents: 

                                                      
1
 Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint en un centre d’acolliment 

per Infants i adolescents (CRAE). 
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 Coeficient Any revisió 

0,43 2003 

0,37 2004 

0,30 2005 

0,26 2006 

0,25 2007 

0,25 2008 

0,26 2009 

0,28 2010 

0,30 2011 

0,32 2012 

0,34 2013 

0,36 2014 

0,36 2015 

0,36 2016 

0,36 2017 

0,36 2018 

0,36 2019 

 

j) Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en 
què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que 
pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130 € per 
cada membre computable. 

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La 
modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.  
 
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no 
cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 

3. Sol·licituds i lloc de tramitació 

 
3.1 Sol·licituds  

 

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model d’imprès normalitzat que el Consell 
Comarcal del Baix Ebre facilitarà als centres educatius de la comarca. Aquest imprès també es 
podrà sol·licitar a la Oficina del Registre del Consell Comarcal o bé es podrà descarregar a 
l’apartat “’Àrees d’actuació – Ensenyament “ de la pàgina web www.baixebre.cat.  

Si es sol·licita l’ajut per a més d’un alumne de la mateixa unitat familiar, es formularà en un 
únic imprès. En cas de més de tres germans, s’adjuntaran tantes sol·licituds com faci falta.  

En el cas d’alumnes amb pares/mares separats i/o divorciats amb règim de custòdia 
compartida, que ambdós vulguin sol·licitar l’ajut, hauran de presentar dues sol·licituds. En cas 
que només sol·liciti l’ajut un dels progenitors/es li correspondrà pels dies de custòdia que 
estableixi el conveni regulador. 

Les famílies que puguin acreditar situacions de risc social hauran de tramitar la seva sol·licitud 
a través dels serveis socials del seu municipi. En aquest cas els professionals dels 
corresponents serveis socials, gestionaran directament les sol·licituds en coordinació amb el 
Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquestes famílies hauran de declarar aquesta situació a la 
sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses. 

3.2 Llocs de tramitació 

Les persones interessades en demanar l’ajut individual de menjador hauran d’emplenar i 
tramitar la sol·licitud, juntament amb la documentació que s’especifica en l’article 4.2 (si escau), 
a través d’una de les següents vies:   
 
Telemàticament:  

http://www.baixebre.cat/
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Descarregar i/o emplenar la sol·licitud d’ajut individual de menjador i signar-la per tots els 
membres majors d’edat de la unitat familiar.  

La sol·licitud s’ha de tramitar mitjançant el formulari normalitzat de la seu electrònica del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. Per accedir-hi i fer el tràmit, cal anar a l’adreça: 
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat instància genèrica. Una vegada s’hi ha 
accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb certificat digital o donant-se d’alta a idCAT 
mòbil), s’ha d’omplir la instància, signar-la per tots els membres majors d’edat de la unitat 
familiar i adjuntar la sol·licitud d’ajut individual de menjador escanejada juntament amb la 
documentació annexa, si escau.  
 

Presencialment:  

 Oficina del Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre (Carrer Barcelona, 152 - 
43500  Tortosa). 

 En qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16  de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 Oficina del Serveis Socials municipals (en el cas que la família pugui acreditar situacions de 
risc social). 
 

4. Dades i documentació per tramitar la sol·licitud   
 
4.1 Dades necessàries 
 

D’acord amb l’article 28.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu de 
les administracions públiques, la presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització de 
tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Baix 
Ebre o el Departament d’Educació puguin comprovar la veracitat de les dades aportades així 
com sol·licitar a altres administracions públiques informació relativa a la seva identificació, a la 
renda i patrimoni familiar, a la convivència o altres dades que siguin necessàries per a la 
resolució de la sol·licitud de l’ajut, la qual haurà d’estar degudament signada pels majors 
d’edat. 

 
Per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui obtenir les dades que consten al 

padró, caldrà que el sol·licitant declari de forma responsable a la sol·licitud, que disposa de la 
documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les 
persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud, amb l’única 
finalitat de resoldre el tràmit.  

 
La presentació de la sol·licitud també implica que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui 

rebre o traslladar informació necessària d’/a altres consells comarcals, en el cas que hi hagi un 
trasllat de l’alumne/a.  
 
4.2. Documentació per tramitar la sol·licitud 
 

A més de l’imprès de la sol·licitud d’ajut individual de menjador degudament emplenada i 
signada per tots els membres de la unitat familiar majors d’edat, s’ha de presentar:  

 4.2.1 Documentació obligatòria (en cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries, 

no caldrà aportar-la). 
    

- Fotocòpia del DNI/NIF/NIE (targeta identificativa per a estrangers) vigent de tots els membres 

de la unitat de convivència inclòs l’alumne sol·licitant de l’ajut. En cas de presentar NIF o 
certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o 

document on consti la fotografia. La presentació del passaport, sense NIF o certificat de 

registre de ciutadà de la Unió Europea, no serà vàlida a efectes de la valoració ordinària de la 
sol·licitud. 

- Fotocòpia del llibre de família, en cas que l’alumne/a no disposi de DNI/NIE. 

- Volant de convivència actual, expedit per l’ajuntament corresponent.  

- Codi identificador únic de l’alumne (IDALU), en cas d’alumnes que no hagin sol·licitat cap 

ajut durant curs 2019-2020. En cas de no conèixe’l, la família pot demanar-lo al centre 
educatiu.  

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
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En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació 
necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar. 

4.2.2 Documentació complementària de situacions específiques de la unitat familiar (en 

cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries no cal aportar-la). 
 

Totes les famílies que compleixin amb els requisits especificats en l’article 2 i que 
acreditin, mitjançant els documents oficials especificats a continuació, alguna de les 
circumstàncies següents, seran objecte de puntuació complementària (vegeu l’article 6.2). Els 
documents acreditatius hauran d’estar vigents en el moment de la presentació de la sol·licitud i 
aquestes situacions no es puntuaran sense el document acreditatiu corresponent. 

 
- Infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena S’acreditarà mitjançant la 

resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència. 

- Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques. Els 

Serveis Territorials comunicaran aquesta circumstància al Consell Comarcal quan així es 
produeixi. 

- En cas d’alumnes escolaritzats en centres públics i d’educació especial, caldrà adjuntar la 
resolució corresponent de l’escolarització compartida i indicar els dies que hi assisteixen a 

la sol·licitud.  

- Certificat de distància de més de 3km des del domicili on resideix l’alumne al centre 

escolar i per la durada del desplaçament superior a 25 minuts. S’acreditarà mitjançant certificat 
de distància emès per l’ajuntament corresponent. 

- Divorci o separació legal. S’acreditarà mitjançant conveni, sentència de divorci o l’acta 

final de mediació del Departament de Justícia. A la sol·licitud de l’ajut cal indicar si existeix 
custòdia compartida.  

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per 

administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, 
urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.  

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts de lloguer de l’habitatge: 

s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
Caldrà que hi aparegui la quantia de l’ajut total percebut durant l’any 2019. 

- En cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés 
corresponent a rendiments no contributius, vegeu l’article 8.3.  

En cas que la documentació relacionada en els punts 4.2.1 i 4.2.2, d’aquest article, no hagi 
variat respecte de la presentada en anteriors convocatòries d’ajuts individuals de menjador, no 
caldrà aportar-la novament, ja que s’entendrà vàlida i vigent la documentació que ja disposa 

el Consell Comarcal del Baix Ebre. En aquest cas, s’haurà d’indicar aquest fet a la sol·licitud 
marcant la declaració corresponent.  

5. Termini de presentació i esmena de sol·licituds 
 

5.1 Termini de presentació 

 
El termini per presentar la sol·licitud via telemàtica serà del dia 2 al 30 de juny de 2020 

(ambdós inclosos). 

 
Per a alumnes que hagin de començar el primer curs del segon cicle d’educació infantil 

poden presentar la sol·licitud dins d’aquest termini o bé quan finalitzi el període de matriculació 
(fins el 20 de juliol de 2020). 

 
El termini per presentar la sol·licitud presencialment serà de l’1 al 4 de setembre de 

2020 (ambdós inclosos). 

 
Es podran presentar sol·licituds fora del termini establert en la convocatòria considerant-se 

situacions sobrevingudes, aquelles en que, durant el curs, les unitats familiars al·leguin que han 
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patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant 
l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les 
següents situacions:   

 
 

- Nova matrícula, posterior a la data final del termini de presentació de sol·licituds, sempre i 

quan s’adjunti un certificat del director/a del centre amb la data de matriculació.  
- Procedir d’un centre d’una altra comarca on hagin obtingut l’ajut corresponent, En aquest 

cas, caldrà presentar la sol·licitud d’ajut individual de menjador degudament emplenada i 
signada i adjuntar la documentació obligatòria, esmentada en l’article 4.2,1 així com un 
certificat del director/a del centre de destí amb la data de matriculació. S’ha de fer constar a la 
sol·licitud la comarca i centre educatiu procedent.  

- Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials. 

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de 
força major i degudament justificada.  
 

En aquets casos, correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que 
els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així 
mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent, per tal de determinar els 
nous rendiments de la unitat familiar.  
 
 5.2  Esmena de sol·licituds  

 
El Consell Comarcal del Baix Ebre revisarà les sol·licituds presentades i la 

documentació annexa. En el cas que amb la sol·licitud no s’acompanyi la documentació 
obligatòria establerta en l’article 4.2,1, o bé aquesta no estigui completa o correctament 
emplenada es procedirà al seu requeriment.  

L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ 
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva 
notificació. El termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del 
moment de la notificació efectiva. 

Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, s’entendrà 
que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
  

6. Criteris de valoració per a l’atorgament dels ajuts 

 
S’atorgaran ajuts del 50% o del 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin 

els requisits establerts. Aquest cost serà únic per centre i prèviament l’haurà de comunicar al 
Consell Comarcal i no podrà superar, en cap cas el preu màxim establert pel Departament 
d’Educació, en funció dels dies lectius amb servei de menjador establerts per al curs escolar 
2020-2021. 
 

La quantitat total de l’ajut, per als alumnes amb escolarització compartida, es determinarà 
en funció dels dies lectius d’assistència la centre ordinari.  
 

Per a l’atorgament de l’ajut individual de menjador es tindrà en compte la valoració general 
obtinguda en aquest article, atenent el nivell de renda de la unitat familiar, i quan s’escaigui, les 
situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis 
socials, d’acord amb els criteris següents:  
 

6.1  Valoració del nivell de renda de la unitat familiar  

 
Tram garantit d’ajut del 50%: 

 
El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat 

familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:  
 

Membres de la unitat de consum Llindar 

Primer adult (sustentador principal)  10.981,40 € 

Segon adult (sustentador principal)   5.490,80 € 

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als 
sustentadors principals  

  2.745,35 € 

Per cada nen/a de la unitat familiar    3.294,45 € 
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Si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars es concedirà un ajut 
del 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim 
establert pel Departament d’Educació. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest 
llindar, resultaran denegades.  
 
Tram garantit d’ajut del 100% 

 
El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 

50% i es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de 
les unitats de consum que es detallen a continuació: 
 

Membres de la unitat de consum Llindar 

Primer adult (sustentador principal)  
6.588,84 

€ 

Segon adult (sustentador principal) 
3.294,48 

€ 

Altres adults que integren la unitat familiar 
diferents als sustentadors principals  

1.647,21 
€ 

Per cada nen/a de la unitat familiar  
1.976,67 

€ 

 
Si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars i s’assoleix una puntuació 

de 15 punts en els àmbits socials de l’article 6.2, es concedirà un ajut del 100% del cost del 

servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament 
d’Educació.  
 
Tram garantit d’ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o 
igual al 60%  
 

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram 
garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta discapacitat haurà 
de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan competent.  
 
 
 
 

6.2  Valoració de situacions específiques de la unitat familiar. 

 
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà 

per l’agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents 
conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’hauran d’acreditar fefaentment, 

 

 
La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per a aquell concepte, per 

tant, a efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la 
unitat familiar.  
 

6.3 Valoració per part dels serveis socials per necessitat social. 

 

Família nombrosa general 1,5 punt 

Família nombrosa especial 3 punts 

Família monoparental general 1,5 punt 

1. Família monoparental especial 3 punts 

Existència d’infants en acolliment en la unitat 
familiar extensa o aliena 

3 punts 

Condició de discapacitat de fins a un 33% 1,5 punt 

2. Condició de discapacitat de més d’un 33% 3 punts 

Redistribució equilibrada d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques 3 punts 
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Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà 

perceptiu que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual 
s’acreditarà l’existència d’una necessitat social d’aquesta família. És necessari que l’alumne 
estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social.  
 

1. Situació de risc social      10 
punts 

3. Situació de risc social greu 15 punts 

  
7. Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar: 

 
7.1 Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres 

computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i 
protecció del menor, el sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters menors de vint-i-
cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2019 o els de més edat, 
quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els 
ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb 
el certificat municipal corresponent.  

En el cas de divorci o separació legal dels pares (excepte custòdia compartida), no es 
considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No 
obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona 
unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.  

 
7.1.1 Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar: 

 
- En unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es 

consideraran membres de la unitat familiar únicament el sol·licitant, els seus progenitors, 
encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels 
progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un 
ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador. 

  
- En unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà 

actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les 
situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123-
2.5.2008). 

 
 
 

 
8. Càlcul de la renda familiar 

 

El Departament d’Educació o el Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar 
per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici 2019 de cada un dels membres 
computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en 
els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques.  

 
8.1 Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 

declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera 
següent: 

 
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, 

excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2015 a 
2018, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2015, 2016, 2017 i 2018 a 
integrar a la base imposable de l’estalvi. 

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.  
 
8.2 Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos 

propis i no hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se 
seguirà el procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior descrit a la lletra a), i del resultat 
obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte. 
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8.3 En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés 

corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, 
en funció de la font o fonts d’ingressos: 

- Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 
- Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu 

actualitzat.  
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar 

de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2019.  
- Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la 

Generalitat, en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia. 
- Les persones que percebin la renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. 
- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió de la seva quantia 

actualitzada. 
 
8.4 En la resta de situacions no previstes anteriorment, en nivell de renda s’haurà 

d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió 
d’adjudicació.  

 
8.5 Deduccions de la renda familiar  

 
 Calculada la renda familiar a efectes de l’ajut segons estableixen els articles anteriors, 
s’aplicaran les següents deduccions: 
 

a) El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la 
família diferents dels sustentadors principals. 
 

b) La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les 
situacions següents:  
 

- Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada 
superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al 
centre on està escolaritzat. 
  

- Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Educació o el més 
proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es 
consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada 
i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell 
que li correspon, per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat 
l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest 
centre és el proposat pel Departament.  
 

- No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. 
 
 

c) La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que 
convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.  
 
En cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que 
tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels 
organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el 
volum de negoci. 
 

9. Concessió i resolució dels ajuts  
 

9.1 Dotació pressupostària 

 
L’import màxim destinat als ajuts de menjador està condicionat a la signatura anual de 

les addendes econòmiques corresponents al conveni signat amb el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

9.2 Adjudicació i resolució dels ajuts 

 
Els ajuts individuals de menjador s’adjudicaran durant el curs escolar 2020-2021. 
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre serà l’òrgan competent, previ informe 

favorable de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Joventut, Cultura i Turisme, per 
resoldre l’adjudicació dels ajuts.  
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En aquesta resolució s’aprovarà l’adjudicació corresponent atribuint un codi a l’alumne 
sol·licitant que correspondrà a un estat de l’ajut, podent ser aquests: 

Codi 1: Ajut atorgat 50% 
Codi 2: Ajut atorgat 100% 
Codi 4: Ajut denegat per superar el llindar de volum de negoci establert 
Codi 5: Ajut denegat per superar el llindar de rendiments patrimonials establert 
Codi 6: Ajut denegat per superar el llindar de renda familiar establert 
Codi 7: Ajut denegat per superar el llindar de finques urbanes establert 
Codi 8: Ajut denegat per superar el llindar de finques rústiques establert 
Codi 9: Ajut pendent de valoració  
Codi 10: Ajut denegat per no presentar la documentació requerida en el termini establert 
Codi 13: Ajut denegat per presentar la sol·licitud fora del termini establert 
Codi 22: Ajut atorgat 100% NEE (necessitats educatives especials) 

  
9.3 Notificació de la resolució  

 
La resolució de l’adjudicació dels ajuts, que posarà fi a la via administrativa, es 

notificarà al responsable de la gestió del menjador i a la direcció del centre escolar, a través de 
la plataforma de notificació electrònica e-NOTUM, així com als sol·licitants a l’adreça de correu 
electrònica indicada en la sol·licitud presentada.  

 
Un cop resolt el tràmit, el sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS 

d’avís informant del dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon 
mòbil que consti en la sol·licitud signada pel sol·licitant. 
 

L'accés a les  notificacions electròniques per part de les persones autoritzades 
requerirà la seva identificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes: 

 Amb certificat digital. Cal la identificació i autenticació de la persona interessada 
mitjançant algun dels certificats electrònics acceptats pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. Es pot consultar quins són a: http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/quins-
certificats-digitals-accepta-e-notum-per-lacces-lesnotificacions/?dms3override=10 

  Amb clau d’accés d’un sol ús. S’enviarà per SMS al telèfon mòbil o a l’adreça de 
correu electrònic indicats en la sol·licitud una paraula de pas.  

 
Des del moment del dipòsit de la notificació, es disposa de 10 dies naturals per 

accedir-hi. Si transcorregut aquest termini no s’ha accedit a la notificació, aquesta s’entendrà 
rebutjada i l’acte es considerarà notificat. 

 Podeu revocar el consentiment de rebre notificacions electròniques presentant una 
instància al Consell Comarcal on manifesteu aquesta revocació. 

 
10. Compactació dels ajuts  

 
L‘alumne beneficiari podrà compactar els ajuts parcials, a fi i efecte que pugui dinar 

gratuïtament els dies que li cobreixi l'ajut i sempre en el mateix curs escolar. Aquesta situació 
excepcional de compactació s’haurà de distribuir en períodes setmanals (p.e. 3 dies de cada 
setmana) i no al llarg d'uns mesos (p.e. de setembre a febrer), sense fer cap tipus d’excepció.  
 

El responsable de la gestió del menjador escolar, de conformitat amb el sol·licitant de l’ajut 
i la direcció del centre, podrà sol·licitar la compactació en un termini de 15 dies a comptar des 
de la notificació de la resolució de l'adjudicació, d’acord amb el model Annex 2 i fixarà els dies 
de la setmana en què aquests alumnes podran fer ús del servei.  

 
No es podran sol·licitar canvis sobre les compactacions ja autoritzades ni retornar al 

sistema inicial d’ús diari. 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 qualsevol cas, l’import diari de l’ajut compactat no podrà 
superar el preu màxim del servei de menjador establert pel Departament d’Educació.  
 

En cas de trasllat de centre dins de la comarca, es seguiran els criteris de compactació 
establerts pel centre de destí.  
 

11. Retroactivitat de l’ajut  

 
L’ajut individual de menjador atorgat tindrà efectes retroactius i estarà condicionat a l’ús 

efectiu i degudament justificat del menjador. Si la sol·licitud es presenta fora del termini 

http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/quins-certificats-digitals-accepta-e-notum-per-lacces-lesnotificacions/?dms3override=10
http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/quins-certificats-digitals-accepta-e-notum-per-lacces-lesnotificacions/?dms3override=10
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establert, l’ajut, en cas d’atorgar-se, tindrà efectes des de la data de presentació de la 
sol·licitud.  
 

En el cas que l’adjudicació sigui posterior a l’inici de curs, si l’alumne ha fet ús del servei de 
menjador prèviament a la notificació de la resolució de l’ajut, caldrà que el gestor del servei del 
menjador ho justifiqui degudament.  
 

12. Baixes: renúncies, absències i trasllats d’ajuts 
 

Quan un alumne beneficiari de l’ajut de menjador causi baixa, el centre docent o l’entitat 
gestora del menjador comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix Ebre per escrit, d’acord 
amb l’annex 3.  
 

Concepte Casuística 
Documentació 

per tramitar baixa 
Durada de 

la baixa 

Renúncia 

Alumnes que 
renunciïn a l’ajut 
de menjador per 
qualsevol motiu. 

Escrit de renúncia 
de la família o 
annex 3 per part 
de l’entitat gestora 
del menjador amb 
el vistiplau del 
director del centre 
escolar. 

Baixa 
definitiva 

Absència 

Alumnes que no 
facin ús del 
servei de 
menjador durant 
15 dies 
consecutius un 
cop notificat 
l’ajut, excepte en 
el cas que 
l’absència estigui 
degudament 
justificada. 

Annex 3 per part 
de l’entitat gestora 
del menjador amb 
el vistiplau del 
director del centre 
escolar. 

Baixa 
definitiva 

Trasllat 
de centre 
(dintre la 
comarca) 

Alumnes que 
cursin baixa del 
centre escolar 
inicial, i que 
s’escolaritzin en 
un centre 
escolar d’un altre 
municipi de la 
comarca del 
Baix Ebre 

Annex 3 per part 
del centre escolar 
inicial de l’alumne.  

Baixa 
temporal 
fins que el 
Consell 
Comarcal 
rebi la 
notificació 
del centre 
inicial i 
comuniqui 
el trasllat al 
centre de 
destí 

Trasllat 
de centre  
(fora de 

la 
comarca) 

Alumnes que 
cursin baixa del 
centre escolar 
inicial, i que 
s’escolaritzin en 
un centre de fora 
de la comarca 
del Baix Ebre 

Annex 3 per part 
del centre escolar 
inicial de l’alumne.  

Baixa 
definitiva 

 

Els alumnes procedents d’un centre d’una altra comarca i tinguin concedit un ajut de 
menjador tindran el mateix ajut (en %) que el que tenien concedit pel mateix concepte a partir 
de la comunicació al Consell Comarcal, tenint en compte els dies que ha fet ús del servei de 
menjador.  
 

13. Justificació i pagaments dels ajuts  
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La justificació dels ajuts la tramitarà el responsable de gestió del menjador i, en el seu 
detriment, la direcció del centre, d’acord amb el model Annex 4, i haurà de reflectir els dies que 
els alumnes n’hagin fet ús (els dies festius no seran recuperables).  
 

Les justificacions es faran arribar mensualment al Consell Comarcal del Baix Ebre abans 
del dia 10 del mes següent al que es justifica, a l’apartat instància genèrica, a través de la seu 
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre. L’última 
setmana de cada mes, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, es realitzaran els 
pagaments de totes aquelles justificacions presentades del dia 11 del mes anterior al dia 10 del 
mes en curs. 
 

El pagament dels ajuts es realitzarà directament al responsable de la gestió del menjador 
del centre educatiu de l’alumne beneficiari de l’ajut i pel nombre de dies lectius durant els quals 
l’alumne hagi fet ús efectiu del servei, d’acord amb la justificació presentada pel gestor del 
menjador. L’ingrés es farà efectiu al compte bancari indicat en l’Annex 4. 

En el cas dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del Baix Ebre, el 
pagament s’efectuarà directament a les empreses concessionàries del servei. 
 

14. Obligacions dels beneficiaris, control i inspecció  
 

- Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els 
requereixin el Consell Comarcal del Baix Ebre o el Departament d’Educació, la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans 
competents. 
 

- El Consell Comarcal podrà verificar la veracitat de les dades de la documentació adjunta a la 
sol·licitud de l’ajut. L’incompliment dels requeriments establerts en la convocatòria, així com la 
falsedat de dades, podrà originar la revocació de les quantitats concedides. 
 

- El beneficiari de l’ajut i les entitats gestores estan obligats a permetre que els agents que el 
Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que les 
quantitats atorgades s’apliquen a la finalitat prevista d’assistència efectiva al menjador escolar.  
 

- Les justificacions mensuals han de reflectir la realitat dels assistents. En cas que el Consell 
Comarcal, amb el corresponent control del servei, demostri que no és així, l’entitat gestora 
haurà de reintegrar l’import justificat indegudament. 
 

- En el cas dels alumnes que hagin sol·licitat un sistema de compactació, el Consell Comarcal 
podrà supervisar que es compleixi la compactació sol·licitada i, en cas que es detecti que no es 
així, es podrà procedir a la retirada total o parcial de l’ajut. 
 

- El Departament d’Ensenyament pot inspeccionar el procediment de concessió d’aquests ajuts, 
per tal de comprovar el compliment d’aquestes bases. 
 

- L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors. 
 

 
15. Revisió de sol·licituds  

 

Es podrà presentar una única sol·licitud de revisió. La sol·licitud de revisió haurà d’estar 
degudament argumentada i acompanyada de tota la documentació que justifiqui el motiu pel 
qual es demana la revisió. La data màxima per sol·licitar la revisió de l’ajut serà d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la concessió o denegació de l’ajut. 
 

Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos a partir de la data 
d’acabament del termini de presentació de la revisió, i es notificaran individualment als 
interessats i es comunicarà al gestor del servei de menjador.  
  

Els efectes de les resolucions seran estimatoris i desestimatoris. En cas de ser 
desestimatoris, no s’atorgarà cap ajut. En cas de ser estimatori, l’ajut atorgat tindrà efectes 
retroactius fins a la data d’inici del dret a l’ajut. 
 

Les sol·licituds de revisió es presentaran d’acord amb el model Annex 5. 
 

16. Compatibilitats 

 

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
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Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre ajut que es pugui rebre, per a la 
mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import dels 
ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. En cas de ser així, el Consell 
podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l’administració de l’import cobrat 
indegudament per part de l’usuari o del gestor del menjador escolar. 
 

Aquest procés s’iniciarà amb l’informe de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Ensenyament, Joventut, Cultura i Turisme, que es traslladarà a la Presidència per tal que 
aquesta resolgui la petició de devolució. Aquesta resolució es notificarà individualment a cada 
beneficiari. A la resolució es farà constar l’import que s’ha de retornar i els mitjans per fer-ho 
efectiu. 
 

Si no es produeix la devolució de l’import indegut, el Consell Comarcal del Baix Ebre 
considerarà aquesta quantitat com una bestreta de futurs ajuts que s’atorguin al mateix 
beneficiari en altres convocatòries. 
 

17.  Interpretació i modificació de les bases  
 

Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb els criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals 
de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació 
infantil de centres sufragats amb fons públics per al curs 2020-2021, dictats pel Director 
General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació. 
 

Si aquest document no és suficient o adequat per resoldre els dubtes de l’aplicació 
d’aquestes bases, es podrà atendre a les disposicions de la normatives vigent de procediment 
administratiu. 
 

En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació 
el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.  
 

Aquestes bases se sotmeten a les modificacions que en l’àmbit de la seva 
competència pugui determinar el Departament d’Educació, de conformitat amb el que disposa 
el Decret 160/96, de 14 de maig i el conveni de delegació de competències del Departament 
d’Educació a favor d’aquest Consell Comarcal i a la resta de normativa vigent aplicable a 
aquesta convocatòria. 
 

 

 

Segon. Exposar al públic les Bases pel termini de 20 dies, en el benentès que, si en el 
termini d’exposició pública es presentessin al·legacions a les bases no valoraran ni 
concediran els ajuts fins que no s’hagin resolt aquestes i esdevinguin definitives. Cas 
que es modifiquin substancialment les bases es podrà deixar sense efecte el tràmit de 
presentació de sol·licituds i se n’obrirà seguidament un altre. En cas que no es 
presenti cap al·legació s’estendran aprovades definitivament aquestes bases sense 
prendre cap nou acord.  
 
Tercer. Publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, una 
referència de l’anunci de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat i s’exposaran 
en el tauler d’anuncis electrònic del Consell (e-Tauler).  
 
Quart. Facultar a la presidència per tal que, una vegada aprovades definitivament les 
bases, aprovi la corresponent convocatòria i trameti a la Base Nacional de Datos de 
Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas l’extracte de 
l’anunci per la seva publicació. 
 
Cinquè - Trametre les bases a tots els centres escolars i les AMPA de la comarca del 
Baix Ebre. 
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PUNT 14è.- Expedient 126/2020. Aprovació, si s'escau, del 3r. expedient 
modificació de crèdit i modificació de bases d'execució del pressupost de 
l'exercici 2020. 
 

Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que 
es disposa de nous ingressos recaptats o comunicats sobre els totals previstos en 
algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos 
previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la Memòria 
que acompanya a la present proposta de resolució, per Provisió de Presidència es va 
incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i 
transferència entre aplicacions de diferents àrea de despesa 
 
Considerant que es va emetre Memòria de la Presidència en la qual s'especificaven la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 

 
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
 
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar 
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre 
Avaluació de Regles Fiscals. 

 
Considerant que la situació actual derivada de la crisi sanitària pel COVID-19 genera 
situació d’urgència social que s’han de resoldre amb la màxima celeritat possible s’ha 
considerat imprescindible regular l’execució d’atorgament d’ajuts dins el pressupost 
comarcal, amb la modificació de la base 35a. Subvencions, incloent un apartat 
específic per aquesta modalitat d’ajuts 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta, i desprès de conèixer el dictamen de la 
comissió informativa comarcal de governació i hisenda i amb unanimitat dels 25 
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i 
transferència entre aplicacions de diferents àrees de despesa, finançat amb càrrec a 
nous ingressos recaptats o comunicats sobre els totals previstos en algun concepte 
del Pressupost corrent, d'acord al següent detall: 
 

Crèdit extraordinari: 

 

Aplicació 

pressupostària 

 

Descripció 

 

Import 

AMBI 170 13100 Personal laboral COPATE 14.000,00 

AMBI 170 16000 Seg. Soc. personal laboral COPATE 4.600,00 

SANEJA 161 62308 Redacció projecte EDAR L'Almadrava 203.000,00 

 TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 221.600,00 
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Suplement de crèdit: 

 
Aplicació 

pressupostària 

 

Descripció 

 

Import 

GOV 491 11000 Retribucions personal eventual 2.100,00 

GOV 491 16000 Seguretat social personal eventual 700,00 

 TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2.800,00 

 

Transferència en augment: 

 

Aplicació 

pressupostària 

 

Descripció 

 

Import 

ADMIN 929 22106 Despeses COVID 18.500,00 

UBASP 231 22105 Aliments urgències socials 15.000,00 

 TOTAL TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT 33.500,00 

 

Aquesta modificació es finança en els següents termes: 

Nous ingressos: 

Concepte Descripció Import 

47002 La Caixa. Aportació activitats socials 10.000,00 

46702 Convenis COPATE 21.400,00 

75102 ACA. Convenis projectes sanejament 203.000,00 

 TOTAL 234.400,00 

 

Transferències en disminució: 

 

Aplicació 

pressupostària 

 

Descripció 

 

Import 

UBASP 231 22610 Consell Consultiu de la Gent Gran 6.000,00 

UBASP 231 22611 Consell Consultiu Dones 4.500,00 

SIS 231 22000 Material centres oberts SIS 2.000,00 

SIS 231 22698 Menjadors centres oberts SIS 3.000,00 

CITDBE 432 22602 Difusió turisme/EBRETERRA 3.000,00 

GOV 912 23000 Alts càrrecs. Indemnització assistències 5.000,00 

 TOTAL TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ 23.500,00 

 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents: 
 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-ho a exercicis posteriors. 

 

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 
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SEGON. Modificar la Base 35. de les reguladores del pressupost de l’exercici 2020, 
que passa a tenir el següent redactat: 

 
Base 35 Atorgament de subvencions 

 

A) Per concurrència competitiva 

 

L’atorgament de subvencions, per concurrència competitiva, com a contraprestació 
dinerària, es regularà mitjançant les bases que amb aquesta finalitat aprovi el Ple del 
Consell i amb subjecció a la normativa vigent. L’atorgament directes requerirà 
l’aplicació pressupostària nominal i es regularà mitjançant conveni que disposarà les 
condicions de justificació i pagament. 

 
L’òrgan competent per aprovar el conveni regulador i la justificació serà la Comissió  

de Govern 

 
B) Per atorgament d’ajuts per situacions d’urgència social 

 

Els ajuts atorgats per a situacions d’urgència social, ja sigui en forma econòmica com 
en forma d’aliments o altres prestacions materials no estan subjectes a concurrència 
competitiva 

 
La concurrència no és preceptiva atès que, en raó de les característiques dels 
beneficiaris i de l'activitat subvencionada no és possible, de manera objectivable, 
promoure la concurrència pública, com així assenyala l'apartat 3, lletra c) de l'article 
90 del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya. 

 
Com assenyala l'article 22.2 c) de la Llei General de Subvencions, poden concedir-se 
de forma directa les subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, 
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública. 

 
El procediment per atorgar aquests ajuts serà la forma directa, d’acord amb els 
següents tràmits: 

 
1. Petició de l’usuari, ja sigui de forma directa o bé a través el professional de serveis 
socials que li correspongui 
 

2. Avaluació del professional de serveis socials i proposta d’atorgament 

 
3. Fiscalització per la intervenció en el termini màxim de 5 dies naturals 

 
4. Resolució de Presidència en el termini màxim de 5 dies naturals 

 
5. Pagament efectiu o lliurament de béns materials en el termini màxim de 10 dies 
naturals 

 
La regulació de l’avaluació es durà a terme aplicant les Bases i convocatòria dels 
ajuts per a urgències socials any 202o, aprovades pel Ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre en sessió de data 31 de gener de 2020 (publicades al BOPT de data 
06.02.2020) mentre siguin vigents o aquelles que les puguin substituir 
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En el cas de lliurament de bens materials (aliments o altres productes de necessitats 
bàsica i elements bàsics per a la vida quotidiana) el pagament es realitzarà per part 
del Consell Comarcal del Baix Ebre al proveïdor que correspongui. 

 
L’adquisició dels aliments per part del Consell Comarcal es podrà a través de 
procediment de contractació i posterior lliurament als beneficiaris mitjançant sistema  
de tiquets o bé, en casos degudament justificats, mitjançant altres sistemes. 

 
L’adquisició de bens materials que no siguin aliments, es procurarà disposar de 
diferents ofertes per tal de poder adquirir la que resulti més adequada en relació 
qualitat/preu a les necessitats de l’usuari beneficiari. 

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

 
 
PUNT 15è.- Expedient 552/2020. Donar compte de la Resolució d'aprovació de la 
4a. modificació de crèdit per aplicació de superàvit a despeses COVID  
 
Vista la Provisió de Presidència d’incoació d’expedient per aplicar el superàvit 
pressupostari de l'exercici 2019 corresponent amb la quantitat de 15.116,86 €, 
s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit 
pressupostari. 
  
Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
  
Vist que es van emetre els informes d'Intervenció sobre el compliment dels requisits 
per a l'aplicació del superàvit, les possibles destinacions d'aplicació i els imports 
corresponents; la modificació de crèdit requerida; i finalment, l'avaluació de l'estabilitat 
pressupostària.  
  
Vist que tenint en compte l'anterior, el President de la corporació, va emetre memòria 
de Presidència indicant les aplicacions pressupostàries corresponents a finançar 
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals. 
  
De conformitat amb el que es disposa en l'article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 
31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i 
econòmic per fer front al COVID-19, en relació amb el 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
  

RESOLC  
  
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020 del Pressupost en 
vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit, el detall del 
qual és el següent: 
  
Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són: 
  
2n. Finançar despeses en Serveis Socials i promoció social de la política de despesa 
23 per efecte de la crisi sanitària de COVID-19, per un import de 15.116,86 €. 
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El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit 
pressupostari segons allò que s'ha fixat a l'apartat anterior, serà el següent: 
  

Aplicació 
pressupostària Descripció Import 

UBASP 231 22105 Aliments urgències socials 15.116,86 

   

TOTAL 15.116,86 

 
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera 
sessió ordinària que aquest celebri per a la seva convalidació exigint-se per a això el 
vot favorable de la majoria simple, article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de 
març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i 
econòmic per fer front al COVID-19 
  
TERCER. Una vegada convalidat se sotmetrà a la publicitat corresponent en el Butlletí 
oficial. 
 
 
PUNT 16è.- Expedient 555/2020. Informe del Període Mig de Pagament i morositat 
del primer trimestre de 2020. 
  
Se’n dona compte de l’informe de la interventora accidental de la Corporació, que 
literalment preveu: 
 
D’acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe, 
 
ANTECEDENTS 
 
 
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar 
el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o 
dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al 
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament 
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que 
inclou el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini. 
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L'informe trimestral contemplarà la totalitat dels pagaments realitzats en el 1r trimestre de 
2020 i, a totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament a final del 
mateix. 
 
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la 
Corporació, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del 
Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la CCAA. 
 
QUART. Legislació aplicable 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
A la vista d'això, emeto el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la 
qual s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini. 
 
L'Informe trimestral contempla la següent informació: 
 
Pagaments realitzats en el trimestre. 
Interessos de demora pagats en el trimestre. 
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre. 
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de pagament 
mensual i acumulat a proveïdors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Pagaments Realitzats en el Període 
 

 
 

Períodes de PMP inclosos PMP (dies) 

1r trimestre any 2020 38,97 

 

 

 

Codi Entitat 

 

 

 

Entitat 

 

 

Tipus 

Comptabilitat 

Pagaments realitzats en el perídoe 

 

PMP 

dies 

 

Pagaments dins període legal 

 

Pagament fora període legal 

Nombre de 

pagaments 

Import Total 
Nombre de 

pagaments 

Import Total 

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre Limitativa 55,80 231 662.092,88 61 351.522,18 

09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L. Empresarial 18,31 80 52.277,97 0 0,00 

09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià Limitativa 11,86 12 2.546,22 0 0,00 
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b) Interessos de demora Pagats en el Període 

 
 

 
c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al 

final del Període: 
 
 

 

 
 
PUNT 17è.- Expedient 299/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
l'aprovació pla pressupostari a mig termini 2021-2023. 
  
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària celebrada el dia 28 
de febrer de 2020, va acordar delegar en la Presidència del Consell l’aprovació, 
mitjançant resolució,  i  tramitació dins del termini del pla pressupostari a mig termini 
2021-2023. L’acord preveia que un cop aprovat i tramitat el pla pressupostari a mig 
termini 2021-2023, es presentaria al Ple del Consell per a la seva ratificació, si 
procedís. 
 
Dins el termini corresponent, en data 22 de maig de 2020, el President del Consell 
Comarcal ha dictat la Resolució que seguidament es transcriu: 
 

FETS 
 

1. La Presidència ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al 
període 2021-2023 i ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del pla 
pressupostari a mig termini així com encarregar a la Intervenció l’emissió de 
l’informe corresponent. 
 

2.   Per part de la Intervenció s'ha emès informe favorable  
 
FONAMENTS JURÍDICS  
 

1. L’article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 

 

 

Codi Entitat 

 

 

Entitat 

 
Tipus 

Comptabilitat 

Interessos de demora 

pagats dintre període 

Nombre de 

pagaments Import Total 

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre Limitativa 0 0 

09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L. Empresarial 0 0 

09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià Limitativa 0 0 

 

 

Codi Entitat 

 

 

Entitat 

 

Tipus 

Comptabilitat 

Factures o documents justificatius pendents de pagament final període 

PMP 

pendent en 

dies 

Dintre del Període Legal de 

Pagament a final del període 

Fora del Període Legal de 

Pagament a final del període 

Nombre 

operacions 
Importe Total 

Nombre 

operacions 
Importe Total 

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre Limitativa 103,72 57 614.482,66 8 301.662,16 

09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L. Empresarial 28,94 37 6.353,90 0 0,00 

09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià Limitativa 0 0 0,00 0 0,00 
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estableix que abans del 15 de març de cada any, d’acord amb la informació 
disponible sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i deute públic, remetran 
els plans pressupostaris a mig termini en què s’emmarcarà l’elaboració dels 
seus pressupostos anuals.  
 

2. L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla 
pressupostari a mig termini que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en què 
s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de 
despesa. 
 
El pla pressupostari a mig termini abastarà un període mínim de tres anys i 
contindrà, entre altres paràmetres: 
 
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de despesa 
de les respectives administracions públiques. 
 
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en 
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no 
subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al 
període considerat. 
 
c) Els principals supòsits en què es basen aquestes projeccions d'ingressos i 
despeses. 
 
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a 
llarg termini de les finances públiques. 
 

3. L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
disposa determina que la remissió de la informació econòmica- financera 
corresponent a les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que 
exerceixi les seves funcions.  

RESOLC:  

1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023  d’acord amb 
el següent detall: 

  PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2021 2022 2023 

Capítol 1 0 0 0 

Capítol 2 0 0 0 

Capítol 3 179.920 179.920 179.920 

Capítol 4 16.865.643 17.022.609 17.181.146 

Capítol 5 24.800 24.800 24.800 

Ingressos 
corrents  17.070.363 17.227.329 17.385.866 

Capítol 6 0 0 0 

Capítol 7 279.000 222.000 222.000 

Ingressos de 
capital 279.000 222.000 222.000 

Capítol 8 5.000 5.000 5.000 

Capítol 9 0 0 0 
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Ingressos 
financers 5.000 5.000 5.000 

INGRESSOS 
TOTALS  17.354.363 17.454.329 17.612.866 

        

DESPESES 2021 2022 2023 

Capítol 1 6.038.107 6.158.869 6.282.046 

Capítol 2 10.202.027 10.202.027 10.202.027 

Capítol 3 6.000 6.000 6.000 

Capítol 4 784.158 820.190 865.393 

Capítol 5 0 0 0 

Despeses 
corrents  17.030.291 17.187.086 17.355.466 

Capítol 6 289.000 232.000 232.000 

Capítol 7 0 0 0 

Despeses de 
capital 289.000 232.000 232.000 

Capítol 8 5.000 5.000 5.000 

Capítol 9 30.071 30.243 20.400 

Despeses 
financeres 35.071 35.243 25.400 

DESPESES 
TOTALS  17.354.363 17.454.329 17.612.866 

el qual preveu el compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de 
la despesa, de la rati de deute, d’acord amb el següent detall: 

OBJECTIU ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA: 2021 2022 2023 

Superàvit/Dèficit no financer 30.071 30.243 20.399,63 

Ajustos -7.303 -7.303 -7.303,40 

Capacitat / Necessitat de 
finançament 22.768 22.940 13.096 

COMPLIMENT REGLA DE 
LA DESPESA 2021 2022 2023 

Despesa màxima  2.097.081,53 2.097.081,53 1.376.958,71 

Despesa pressupost 1.339.625,82 1.339.454,00 1.349.297,58 

Marge Regla despesa 757.455,71 757.627,53 27.661,13 

OBJECTIU DEL DEUTE 2021 2022 2023 

Deute viu 1.857.647,09 1.827.403,88 1.807.004,25 

Ingressos corrents ajustats 17.070.362,64 17.227.329,29 17.385.865,61 

Rati de deute viu 10,88% 10,61% 10,39% 

2. Encarregar a la Intervenció comarcal  que remeti aquesta informació 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar 
compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes 
a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

En compliment de l’acord del Ple de data 28 de febrer de 2020 i per tot l’exposat, 
desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de governació i 
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hisenda i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 

 
 
PUNT UNIC: Ratificar el contingut de la Resolució de Presidència de data 22.05.2020 
per la qual aprova el pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023  i el tràmit 
realitzat. 
 
 
PUNT 18è.- Expedient 554/2020. Aprovació, si s'escau del Document MESURES 
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER FER FRONT A LA CRISI 
COVID-19. 
 
Presenta aquest punt el Sr. Xavier Faura, President del Consell Comarcal del Baix 
Ebre. 
 
Seguidament intervé el Sr. Jordan, en representació del grup Movem i que forma part 
de l’equip de govern del consell comarcal. El Sr. Jordan, primer que tot agraeix les 
aportacions de la resta de grups comarcals i destaca que això fa sortir reforçat a totes i 
a tots. 
 
Destaca el Sr. Jordan els principals eixos d’aquestes mesures, com la del turisme i 
comerç local mitjançant la marca Terres de l’Ebre, destaca l’obertura de l’espai 
gastronòmic d’Heretera per a totes les escoles de cuina de forma gratuïta. En joventut, 
facilitar la formació a aquelles entitats que vulguin fer activitats durant aquest estiu, i 
per finalitzar destaca l’àmbit educatiu de cultural, on hi haurà més recursos per als 
ajuts de llar d’infants, llibres, etc. I la recollida de material a l’Arxiu Comarcal per la 
memòria històrica d’aquests moments en que vivim. 
 
En segon lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup de Ciutadans, que vol agrair 
a tota la resta de formacions polítiques el treball conjunts que s’ha realitzat per fer 
aquest document, i destaca que és un orgull aquesta forma de treballar per al bé de la 
comarca. 
 
En tercer lloc intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, diu que avui 
estem en el 3r dia del dol oficial per les víctimes del coronavirus. 

En aquest sentit volem mostrar el nostre condol i escalf a les persones que han perdut 
algun familiar o amic a causa del COVID19 i el nostre suport als contagiats tot 
esperant que es recuperin el més aviat possible. 

Així mateix volem agrair a tot el personal sanitari, cossos i forces de seguretat i 
treballadors de serveis essencials i als del Consell Comarcal que han estat al costat 
d’aquells que més ho necessiten així com al Govern d’Espanya i al seu sistema de 
salut per la tasca feta al llarg d’aquesta crisi. 

També vol destacar avui el fet de que el Consell de Ministres ha aprovat l’Ingrés Mínim 
Vital, una de les mesures socials de lluita contra la pobresa més importants de la 
nostra democràcia. Una prestació de 3.000 milions d’Euros que cobraran inicialment 
100.000 famílies aquest mes de juny i que arribarà fins a les 850.000 famílies en els 
propers mesos. 
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Es tracta d’una gran mesura per lluitar contra la pobresa i per pal·liar els efectes de la 
crisi. Avui aquí al Consell Comarcal també aprovarem un document amb mesures per 
fer front a la crisi sanitària, social i econòmica en la que estem. 

Unes mesures amb les que estem totalment d’acord i que evidentment recolzarem. En 
aquest sentit vull reiterar, una vegada més l’oferiment que vam fer en el darrer ple per 
treballar conjuntament amb la resta de grups per sortir de la crisi el més aviat possible, 
així com a l’escrit que va adreçar al govern el passat 11 de maig, oferint el nostre 
suport incondicional i sense fissures i que sempre estarem oberts a col·laborar en el 
que sigui necessari pel bé de la comarca i dels seus habitants. 

Malauradament, aquest ple no estarà marcat per aquesta notícia sinó per les 
confrontacions que resultaran de les mocions presentades pels diferents grups. Unes 
propostes que entenem que no era moment de presentar, donada l’excepcionalitat del 
moment, amb un ple encara telemàtic, i que busquen la baralla política. 

Per això, em remeto a les paraules del president de la Comissió del Congrés per a la 
reconstrucció després del Coronavirus, Patxi López, on va demanar als diputats 
presents que pensin en "el que demana la ciutadania", i on va assegurar que “aquesta 
comissió no pot ser un fòrum per reproduir els insults”.  

Jo demano el mateix, que pensem en el que vol la ciutadania i en el que hem de fer 
per sortir de la crisi i que aquest plenari no ha de ser un fórum per reproduir els insults 
i les baralles que, malauradament, ja es donen a altres espais. 

Com diu Patxi López, “ara el que toca és estar units en aquesta crisi, i no estar tot el 
dia en la crítica, l’insult i la desqualificació. Entenem una mica que si en algun moment 
podem demostrar per a què serveix la política és aquest.” 

Per tant, senyores i senyors consellers treballem tots junts per tirar endavant i defugim 
de les confrontacions i de mocions, com la majoria de les del ple d’avui que només 
busquen això. 

Intervé seguidament la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu 
que votaran a favor d’aquest punt, diu que és un punt que reflexa allò que se’ns 
demana, unitat de treball a favor de la gent de la comarca. És un document que en 
primer lloc van treballar els treballadors i treballadores de la casa, als quals agraeixo la 
tasca que han fet, i que després hem continuat treballant els diferents grups polítics 
per arribar a aquesta unitat. 
 
Per finalitzar, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup d’ERC, que diu que votaran a 
favor d’aquestes mesures adoptades pel consell, i vol agrair la tasca feta per tot el 
personal que s’ha dedicat a ajudar a la gent que ho necessitava. Destaca també la 
unitat de tots els grups polítics per treballar en la busca de solucions davant d’aquesta 
crisi. 
 
Un cop han intervingut tots els portaveus que formen part del Ple del consell comarcal, 
es vota la següent proposta: 
 
El passat 21 d’abril, el President del Consell va resoldre Donar ple suport al contingut 
del document “Decàleg per a la recuperació sòcioeconòmica els municipis de 
Catalunya” elaborat per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis 
de Catalunya i adoptar el compromís d’implementar totes aquelles accions que com a 
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Consell Comarcal puguen desenvolupar per assolir els seus objectius. Aquesta 
resolució va ser ratificada pel Ple del Consell en la sessió e data 24 d’abril de 2020. 
 
Des d’aquella data, i en el marc actual de necessitat d’impulsar l’economia i la societat 
de la comarca del Baix Ebre, el govern del Consell Comarcal ha treballat en elaborat 
un document que reculli els principals eixos d’actuació durant els proper mesos per tal 
d’assolir el màxim nivell de benestar possible per la ciutadania d’aquesta comarca. 
 
S’han dissenyat un seguit d’accions de transcendència interna i externa, amb 
l’assessorament tècnic i el suport de les diferents formacions polítiques presents en 
aquesta Corporació 
 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de governació i hisenda i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.  Aprovar el “ Document de mesures del Consell Comarcal del Baix Ebre per 
fer front a la crisis causada pel COVID19”, que seguidament es transcriu: 

Mesures de caràcter social per lluitar contra l'exclusió i les desigualtats a la comarca 

 

1. Implementació del Tiquet Bàsic d'Alimentació, complementari al tíquet fresc: 
Amb els mateixos criteris que els utilitzats per al repartiment dels aliments del Banc 
d’Aliments, es proporcionarà un TBA valorat en 10 € de forma setmanal, per poder 
comprar a les botigues adherides, afavorint així el comerç local. 
Aquests tiquets s’hauran d’utilitzar en la compra d’alimentació bàsica en les botigues 
adherides al programa tiquet fresc. El projecte és un recurs innovador i eficaç que 
permet ampliar el sistema tradicional de cobertura de necessitats bàsiques 
d'alimentació de la població més desfavorida. Es tracta de complementar la dieta de 
les persones que es troben en el llindar de la pobresa, d’oferir productes frescos, per tal 
d’aconseguir una dieta equilibrada i saludable destinades a persones o famílies 
necessitades, que han estat acollides i valorades, prèviament, d'acord amb els 
barems establerts, tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament 
sostenible. 

 

2. Promoció una campanya de recollida d'aliments als diferents municipis de la comarca, 
per fer front a les demandes creixents actuals. 

 

3. Estudi, reestructuració i/o modificació, si s'escau, de les bases de subvencions a 
Entitats del Consell Comarcal del Baix Ebre: anàlisi de la tipologia d'entitats més 
afectats per la crisi sanitària i econòmica, amb la finalitat de destinar els recursos de 
manera òptima i adequada a la nova realitat, estudiant la possibilitat d’atorgar 
subvencions a les entitats per al seu manteniment i supervivència com a entitat, i no 
per a la realització d’activitats que han quedat, en gran part, suspeses en motiu del 
COVID19 

 

4. Revisió de bases d’ajuts a llars d’infants, llibres i desplaçament per tal d’adaptar-se a 
la nova realitat post confinament. 

 

5. Gestió de pisos d’urgència social a través de convenis amb l’Agència Catalana de 
l’Habitatge per tal de poder atorgar pisos d’urgència social a la comarca, i així poder 
acollir de manera temporal famílies amb dificultats especials. 

 

6. Destinació de les assistències previstes de tots els consellers i conselleres de les 
comissions informatives i del Ple del mes de març (que no es va realitzar a causa del 
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decret de l'estat d'alarma), a la distribució del TAB (tiquet bàsic d’alimentació) 
 

7. Destinació del romanent de tresoreria a nous projectes originats a causa del 
COVID19. 

 

8. Revisió del conveni amb la casa d'acollida de Tortosa, per tal d'avançar el pagament 
anual que realitza el Consell Comarcal, sempre previst a finals d'any. 

 

9. Promoció, entre els diferents municipis de la comarca, del disseny de polítiques de 
joventut adreçades a generar activitats compatibles amb les mesures de protecció 
sanitària, amb l'objectiu de millorar l'estat anímic i social d'aquest segment de 
població. 

 

10. Treball conjunt entre l'àrea de joventut del consell comarcal i les diferents entitats, 
instal·lacions i organismes implicats en les activitats de lleure estivals dirigides a 
menors de 18 anys, per tal d'aplicar correctament la nova normativa i els protocols de 
seguretat pel Covid-19 

 

11. Reactivació de les xerrades de salut i ocupació de l'Oficina Jove programades 
presencialment, per via telemàtica. 

 

12. Promoció de noves polítiques i programes dirigits a col·lectius vulnerables i afectats 
per la crisi derivada de la crisi sanitària actual, a través dels diferents programes que 
gestiona el Consell Comarcal. 

Mesures de promoció de l'economia de la comarca i del territori de Terres de l'Ebre 

 

13. Suspensió del pagament de la quota del lloguer de les empreses instal·lades al viver 
d’empreses que han hagut de tancar en motiu de l’estat d’alarma i fins que no puguin 
tornar a tenir activitat econòmica. 

 

14. Suspensió del pagament del lloguer a les empreses que gestionen les estacions de 
Benifallet i Aldover que han hagut de tancar en motiu de l'estat d'alarma i fins que 
puguin tornar a tenir activitat econòmica. 

 

15. Habilitació d'una finestreta única al web de Baix Ebre Avant per poder tenir tota la 
informació rellevant sobre mesures, subvencions, oportunitats i ajudes a les 
empreses que publiquen les diferents administracions. 
 https://baixebreavant.cat/mesures-covid-19/ 

 

16. Renovació del conveni amb Caixa Bank per a la utilitzar microcrèdits com a 
instrument i per donar suport als autònoms i a les empreses que ho necessiten. 

 

17. Segmentació per grups, tipologia i necessitats les empreses de la comarca per poder 
analitzar i canalitzar de manera òptima la informació existent sobre ajudes, 
subvencions i normativa i oferir-los tots els instruments de manera individualitzada . 

 

18. Intensificar, a través de les xarxes socials del consell comarcal, la publicitat de totes 
les mesures preses pels diferents departaments de la Generalitat i l'Estat en relació 
a ajudes de caràcter social i econòmic per tal de fer-les arribar al màxim de gent 
possible. 

 

19. Promoció de l'e-comerce i la formació sobre plataformes digitals entre les empreses 
de la comarca, de manera complementària i/o conjunta amb projectes que ja s'estan 
portant a terme a alguns ajuntaments de la comarca. 

 

https://baixebreavant.cat/mesures-covid-19/
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20. Activació immediata del projecte de concertació territorial que es va veure aturat en 
motiu del decret de l'Estat d'Alarma i que ha de permetre treballar conjuntament ens 
locals, empreses i món educatiu per a la reactivació de la comarca 

Mesures de caràcter intern 

 

21. Modificació del pressupost, si s'escau, prioritzant aquelles accions que seran 
imprescindible per fer front a mesures per a pal·liar els efectes de la crisi a famílies 
més vulnerables o que han patit directa o indirectament els efectes de la crisi 
sanitària. 
 

22. Priorització del pagament a tots els proveïdors de petites i mitjanes empreses que 
treballen amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

23. Agilització de les licitacions anuals previstes per tal de reactivar en la mesura del 
possible l'economia de la comarca i del territori en general. Augment de la publicitat 
per tal que la informació arribi al màxim d'empreses competents en cada matèria. 
 

24. Promoció de formacions sobre l'adaptació d'actuacions presencials a actuacions 
virtuals (formacions, xerrades, tallers...), entre els treballadors i treballadores del 
consell comarcal del Baix Ebre, amb l'objectiu de reprendre les diverses actuacions 
previstes amb les màximes garanties. 
 

25. Aplicació de mesures de flexibilitat i impuls del teletreball al personal del consell 
comarcal amb l'objectiu de no massificar els despatxos actuals i poder treballar amb 
les màximes condicions de seguretat. 
 

26. Augment i redimensionament dels serveis d'assistència informàtica del consell 
comarcal, per tal de donar servei tant a les àrees del consell, com als ajuntaments, 
sobretot petits, amb l'objectiu d'actualitzar-ne webs, plataformes i informació. 

 
Mesures en col·laboració amb altres administracions 

 

27. Distribució de targetes menjador a totes les persones beneficiàries dels ajuts de 
menjador escolar, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

28. Signatura d'una addenda amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per tal de gestionar la 
convocatòria extraordinària d'ajudes al lloguer per a persones afectades per la crisi 
del covid19. 
 

29. Negociació, treball conjunt i col·laboració amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per tal d’adaptar les noves situacions d’urgència al Contracte 
Programa que signa el departament amb el consell comarcal del Baix Ebre. 

 

30. Sol·licitud de l'avançament del 20% de l'import total del Programa d'assistència i 
serveis obligatori destinat a assistències i serveis socials de l'any 2020 del Conveni 
Únic de la Diputació de Tarragona. 
 

31. Promoció i agilització de la difusió de la guia/mapa de tots els recursos formatius que 
hi ha al territori de la comarca del Baix Ebre i del Montsià. Un treball conjunt entre les 
dos comarques que s'ha agilitzat les últimes setmanes per tal que els estudiants del 
Baix Ebre i el Montsià puguin tenir informació sobre els recursos formatius existents 
sense sortir de casa 
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32. Oferiment de la wi-fi de l'espai d'Ebreterra al Departament d'Ensenyament amb 
l'objectiu de fer-lo arribar a famílies vulnerables amb fills i filles en edat 
d'escolarització. 
 

33. Treball d’adaptació i sol·licitud de les diferents línies del pla de reactivació 
socioeconòmica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en l’àmbit del 
treball i l’ocupació a la realitat del consell comarcal del Baix Ebre. 
 

34. Impuls conjunt de tot el territori de la marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera, 
per poder oferir un posicionament clar i amb personalitat pròpia dins del mercat. 
 

35. Impuls i treball conjunt entre les diferents administracions amb competències sobre el 
desenvolupament del territori, per tal de crear projectes conjunts de reactivació a nivell 
social i econòmic de la comarca i les Terres de l'Ebre. 

Mesures de promoció del turisme i del producte local i km0 

 

36. Difusió online a través de les xarxes del Consell Comarcal i Ebreterra de les diverses 
activitats turístiques que s’organitzen a la comarca del Baix Ebre, a través de 
l'aplicació d'un sistema d'ús i accés. 
 

37. Establiment d'una línia de treball col·laboració amb la part turística de Reserva de la 
Biosfera per augmentar el nombre d'empreses turístiques i productors que puguin 
acreditar-se a la marca de la Reserva, per tal d’afegir valor de sostenibilitat, 
autenticitat i proximitat als nostres productes turístics. 

 

38. Creació d'una pàgina web traduïda a 4 idiomes, per tal de sol·licitar la certificació a 
l'Agència Catalana de Turisme del segell de cicloturisme per poder fer promoció de 
les empreses i serveis turístics. 
 

39. Oportunitat de treballar a l’espai de cuina d’Ebreterra per promocionar tots els 
productes Km0 de les Terres de l’Ebre. Obrir de manera gratuïta l’espai de cuina 
d'Ebreterra a les diferents escoles de cuina del territori. 

 

40. Treballar i potenciar la línia de la gastronomia a través de l’assessorament de 
consultories de caire gastronòmic. Vincular el sector primari, (que és fort a les Terres 
de l’Ebre) amb la cuina del centre Ebreterra i la restauració de la zona per acabar 
oferint-ho als turistes, potenciant el consum dels productes KM0 i de proximitat. 

 

41. Suspensió de l'aplicació de l'ordenança reguladora de preus públics a Ebreterra per 
utilització dels espais de cuina i kmo. 
 

42. Accés gratuït de les tres sales de reunions Ramon Calvo, sala de Formació i sala 
Coworking del centre Ebreterra per a reunions de les empreses i associacions del 
món del turisme. 

 

43. Eliminació temporal de l'aplicació de l'ordenança reguladora de preu públic de 
l'entrada a Ebreterra, un cop el centre pugui reobrir portes. 
 

44. Intensificar els contactes per tal de promoure una via verda única, des del municipi de 
La Val de Zafán fins a la possible arribada al mar, a través de consensos entre els 
diferents territoris per on transcorren els diversos trams. 
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Mesures sobre la relació del Consell Comarcal del Baix Ebre amb els ciutadants i 
ciutadanes. 

 

45. Realització d'una campanya de difusió sobre les targetes IDCAT Mòbil i targetes 
electròniques que es tramiten des del Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que la 
ciutadania pugui realitzar el màxim de tràmits possibles amb l'administració a través 
de mitjans electrònics. 

 

46. Simplificació i agilització dels tràmits administratius d'ajudes, de gestió d'informació o 
sol·licitud dels serveis del consell comarcal del Baix Ebre per a permetre accedir a la 
ciutadania individual i col·lectiva a qualsevol de les àrees que gestiona l'ens comarcal, 
prioritzant-ne la gestió online. 
 

47. Redimensionament i aposta ferma pel servei d'inserció sociolaboral gestionat pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre, per tal de donar servei al màxim de persones 
possibles. 

 
Mesures de protecció de la salut dels ciutadans i ciutadanes 

 

48. Habilitació d'espais d'atenció al públic i instal·lació de pantalles al consell comarcal del 
Baix Ebre, Baix Ebre Innova i Ebre Terra per tal de donar un servei òptim, eficaç i 
segur a partir de la fase 1 de desconfinament. 
 

49. Treball col·laboració i conjunt amb els diferents ens locals de la comarca per tal que 
els i les treballadores de serveis socials puguin treballar als diferents municipis amb 
les màximes garanties de seguretat, instal·lant pantalles i mesures protectores als 
diferents despatxos destinats a la prestació del servei. 
 

50. Intensificació de la neteja i desinfecció dels espais comuns a la Via Verda i al camí 
natural (papereres, bancs...), per tal de mantenir neta la zona el màxim temps 

possible. 
 
Segon. Instar a tots els representants i responsables tècnics comarcals a implementar 
les mesures aprovades 

Tercer. Crear una taula de seguiment amb la participació de tots els grups polítics amb 
representació al Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la voluntat que sigui un document 
viu, subjecte a futures aportacions i modificacions en cas que canviïn les circumstàncies 
socials, econòmiques i sanitàries actuals. 

Quart. Donar difusió d’aquest document per a coneixement de la ciutadania de la 
comarca 
 
 
PUNT 19è.- Expedient 565/2020. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya 
sobre la modificació de la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera  
 
Presenta el punt la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que 
diu que votaran a favor d’aquesta llei, ja que es una evidencia que els ajuntaments 
hauran d’afrontar una major despesa degut a la crisi actual. 
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En segon lloc intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem, que diu 
que també votaran a favor d’aquest proposta, ja que considera que s’ha de modificar 
aquesta llei estatal, ja que en l’actual situació que vivim no té cap sentit, i destaca que 
és una demanda de molts ajuntaments, i de diferents grups polítics. 

Seguidament intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, diu que en 

primer lloc, cal que recordem que un dels partits (JxC) que es troben actualment al 
Govern de la Generalitat, per tant de la CiU de 2012, va votar a favor de la LLei 
d'Estabilitat pressupostària que fixava aquesta limitació de la regla de la despesa 
juntament amb els vots també de PP, UPyD i UPN, i van adoptar una mesura que NO 
beneficiava als ajuntaments. 

Estem a favor de la modificació de la regla de la despesa per a l'ús del superàvit 
municipal tal com ho hem demostrat en mocions anteriors a aquesta crisi en la que ja 
demanàvem negociar l'eliminació d'aquesta limitació i fer ús del superàvit als nostres 
ajuntaments. 

De fet així ja s'estava negociant abans de la crisi del COVID entre la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies i el Ministeri d'Hisenda. 

Cal que els Ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que generin per a 
poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques. 

Per això, i en benefici de les veïnes i veïns dels nostres pobles i ciutats, des del món 
local reclamem avançar per poder fer ús del nostre superàvit de 2019 sense cap 
limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la regla de la despesa i de l'estabilitat 
pressupostària, per contribuir amb el nostre estalvi a cobrir les necessitats de les 
persones més vulnerables i completar la dotació en material i efectius d’aquells serveis 
municipals més necessitats de reforçar. 

A més, el retard que ha provocat la crisi del COVID en l'aplicació del calendari fiscal i 
de tributs, produirà un desequilibri pressupostari. I per tant, serà impossible per molts 
ajuntaments complir amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

A aquest fet s’afegeix l’interrogant de què passarà amb els ajuntaments afectats per 
un Pla Econòmic i Financer per haver-se saltat la regla de la despesa i que amb la 
situació actual evidentment no podran complir. 

Per això també volem defensar poder disposar del superàvit econòmic i dels 
romanents de tresoreria per fer plans de xoc en el curt termini per recuperar el 
creixement econòmic. 

Tornant a les negociacions, a la primera trobada entre el president Sánchez i el 
president de la FEMP el passat 20 d'abril, es va concloure que, abans de demanar 
aquesta modificació de la regla de la despesa legal via les Corts, cal esperar la 
concreció de la proposta que faci el Ministeri d'Hisenda i el de Política Territorial en el 
marc d'aquesta triple emergència sanitària, econòmica i social que ho condiciona tot a 
dia d'avui. Per tant en les properes setmanes hi haurà una proposta de modificació 
legislativa en aquest sentit. 
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Cal també que recordem que amb l'Estat d'Alarma, el Govern d’Espanya ja ha aprovat 
la possibilitat d'utilitzar una part del superàvit. Així, les Corporacions Locals podran 
destinar una part del seu superàvit de l'exercici 2019 a finançar les ajudes 
econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis socials 
d'atenció primària i atenció a la dependència. 

El RDL 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte 
econòmic i social del Covid-19, autoritza la destinació del superàvit de 2019 només per 
a despeses en polítiques socials per efecte del Covid-19 inclosos en la política de 
despesa 23 “Serveis Socials i promoció social”, complint-se en qualsevol cas els 
requisits establerts en la disposició addicional sisena de la Llei 2/2012. 

També estableix que per a aquesta finalitat, les entitats locals, en conjunt, poden 
destinar del seu superàvit una quantitat de 300 milions d’euros. 

És el RDL 11/2020 pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit 
social i econòmic per a fer front al Covid-19 qui aclareix en el seu article 20 les 
qüestions sobre l'import a aplicar o el procediment a seguir. 

D'aquesta forma, amb l'aprovació dels RDL el destí del superàvit serà amortitzar deute 
o alternativament, únicament, per a aquesta mena de despeses socials entenent-se 
que es tracta de despeses urgents i extraordinàries. 

A tot això cal sumar-hi que la Junta de Govern de la FEMP va aprovar per unanimitat, 
el passat 22 de maig, el document: "Pilars Locals per a la reactivació social i 
econòmica de l'Administració Local". 

Un text que recull la proposta municipalista per a la reconstrucció social i econòmica 
dels municipis, en el marc de 3 grans pilars: 

- 1er pilar: preveu facilitar l'ús íntegre dels romanents de tresoreria per a despeses 
generals, generats per cada entitat local, flexibilitzant els paràmetres d'estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa. 

- 2on pilar: exigeix la creació i posada a disposició dels ens locals de tres fons: 

Fons financer que pugui ser destinat exclusivament a l'impuls de la recuperació social i 
econòmica. 

A més, que les respectives federacions territorials de municipis i províncies (la FMC i 
l'ACM en el cas català) reclamin a les seves respectives comunitats autònomes la 
constitució de Fons destinats a plans locals de xoc en els seus territoris. 

Fons extraordinaris per al sosteniment del transport públic urbà destinat a cobrir el 
dèficit generat per aquest servei públic que ha registrat caigudes d'ús superiors al 
90%: un, per import de 1.000 milions d'euros, per al transport col•lectiu terrestre 
(autobús i tramvia), i l’altre, de 725 milions d'euros, per al servei de metro. 

Fons per a que les entitats locals puguin atendre l'ingrés mínim vital; uns fons que no 
han de sortir dels recursos de les entitats locals abans esmentats. 

- 3er pilar: cal donar resposta immediata i precisa a la situació competencial dels 
governs locals amb una reforma de la Llei de Bases de Règim local. 
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Un cop més, la realitat d'aquesta crisi posa de manifest les mancances i necessitats, 
com també la realitat de ser dels Ajuntaments: com les administracions públiques que 
aportem immediatesa i proximitat a la resolució dels problemes de la ciutadania. 

A més, la Junta de Govern de la FEMP també va aprovar per unanimitat la següent 
Declaració: 

1. Qualsevol decisió que plantegi el Govern de l'Estat en l'àmbit fiscal o financer 
referida a les entitats locals, ha de ser extensiva a totes les entitats locals espanyoles i 
debatuda amb la FEMP, que és l'únic interlocutor. 

2. Tot el que es gasti en l'àmbit social de manera excepcional, no repercutirà en el 
sostre de despesa ni en l'estabilitat pressupostària i serà d'aplicació per a totes les 
entitats locals. 

3. Finalment, demana al Govern de l'Estat que davant la gravetat de la situació 
econòmica i social, s'actuï amb la màxima celeritat possible. 

Tal i com es pot veure, des del Govern d’Espanya ja s’està treballant per modificar 
aquesta llei en benefici dels ens locals. 

D’altra banda, com diu el segon pilar del document per a la reactivació local, cal 
demanar a les comunitats autònomes la presa de mesures destinades a plans locals 
de xoc en els seus territoris, i això és el que volem defensar i afegir. 

Els pressupostos que el Govern de la Generalitat va presentar al mes de gener són 
uns pressupostos que no donaven resposta als problemes socials i econòmics que 
patia el país, no revertien les retallades realitzades des del 2011. 

Avui aquest pressupost del Govern de la Generalitat han quedat desfasats ja que no 
responen ni a les urgències ni a una visió a mitjà termini, i que davant la crisis que 
vivim, encara posa més en evidència la manca de previsió del Govern de dedicar 
recursos a aquells àmbits prioritaris que permetrien lluitar amb millors condicions 
contra la desigualtat i posar les bases d’una economia del coneixement més justa i 
sostenible. 

Per tant defensem reformular el pressupost que tenia ja previst el Govern de la 
Generalitat per tal d’adequar-lo a la nova etapa que endeguem enmig d’aquesta triple 
emergència sanitària, social i econòmica sobrevinguda i que patim, així des del món 
local defensem que de cara a entomar l’etapa progressiva del desconfinament i la 
recuperació econòmica i social del país, ens cal un nou pressupost de reconstrucció 
de país. 

Així hem presentat una proposta de transacció de la moció per tal de que inclogui un 
nou acord pel qual s’insti al Govern de la Generalitat a: 

Fer una reforma integral de la Llei de bases de règim local i una reforma de la Llei 
d'hisendes locals per recuperar el principi d’autonomia local. Agilitat per destinar a les 
administracions locals recursos addicionals provinents del Fons de Cooperació Local i 
flexibilitat en els criteris de despesa. 
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Establir un nou Fons Català per a la Reconstrucció social i econòmica. Inversió pública 
que permeti integrar tots els ajuts i crèdits extraordinaris públics europeus, estatals, 
autonòmics per fer front a les conseqüències de la COVID-19. El Fons ha d’ordenar i 
donar coherència a les polítiques de reconstrucció i pot actuar com a finestreta única 
per les administracions locals i/o empreses. 

Renegociar immediatament els préstecs concedits per l’ICF i Avalis a PIMES i 
treballadors autònoms afectats per la crisi sanitària de la Covid-19; 

Accelerar el pagament de les factures pendents del conjunt de la Generalitat amb 
proveïdors, la xifra de les quals augmenta fins a 2.400M €; 

Establir una línia d’ajuts específica de 20M € per al pagament de lloguers 
d’establiments i instal·lacions empresarials per part de PIMES i autònoms; 

Establir una línia d’ajuts de 50M € per PIMES i 50M € per autònoms, facilitant l’accés a 
aquells que, des de l’inici de l’estat d’alarma, hagin vist reduïda la seva facturació en 
un 75 % comparat amb el mateix període de l’any anterior. 

Establir una línia d'ajuts de 20M € per ajudar al procés de digitalització de les PIMES. 

Establir un Pla de Xoc urgent i específic de 20M € pel sector comercial i de la 
restauració. 

Revisar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya per a prioritzar les mesures i 
campanyes de promoció que fomentin el turisme interior, tant per a l’any 2020 com per 
al 2021. Cal promocionar la gastronomia, cultura, comerç i esport de proximitat; 

Establir un mecanisme de renegociació dels préstecs concedits per la Generalitat de 
Catalunya als Parcs científics i tecnològics de Catalunya per tal que puguin alleugerir 
els períodes de pagament i així fer front als possibles ajornaments o impagaments 
dels lloguers per part de les empreses instal·lades als parcs empresarials; 

Crear una línia d’ajuts de 7M € per a la investigació i la recerca de la COVID-19. 

Aprovar, de manera immediata, un Pla de suport de 10M€, acordat amb les 
Universitats catalanes, per tal de garantir als més de 200.000 estudiants universitaris 
l'activitat acadèmica fins a finals del curs 2019-20, així com l’inici del curs 2020-21. 

Combatre la competència, el frau i l’elusió fiscal. A Catalunya, impulsar la creació del 
consorci tributari que preveu l'Estatut. És el moment d’enfortir i 

de millorar el funcionament de les administracions públiques amb major transparència i 
accessibilitat digital, alhora que desenvolupem la millor col·laboració publico-privada 
per abordar objectius públics d’interès general. 

I ho fem entenent que la recuperació d’aquesta triple crisi ha de ser feina de totes les 
administracions i ha d’estar contemplada en els pressupostos de la Generalitat. 

Donat que finalment NO han accedit a transaccionar la moció i incorporar als acords 
instar al Govern de la Generalitat a establir les mesures exposades anteriorment. 
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I amb el ben entès que el PSC sempre hem estat a favor de la modificació de la regla 
de la despesa, però entenem que no s’ha de demanar només al givern d’Espanya sinó 
també al de la Generalitat nostre vot serà d’ABSTENCIÓ a la proposta. 

Per finalitzar la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, diu que votaran a favor 
de la moció presentada perquè estan d’acord en modificar l’article al qual fa referència 
la Sra. Zaragoza, Afegeix que són contraris a la regle de despesa que marca la 
normativa, i que estan d’acord amb que els municipis puguin disposar dels romanents 
de tresoreria. 
 
Un cop han intervingut tots els portaveus que formen part del Ple del consell comarcal, 
es vota la següent proposta: 
 
La llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera té per objectiu garantir la sostenibilitat financera de totes les  
Administracions Públiques i les Corporacions Locals. 
 
En el seu article 12 estableix que "la variació de la despesa computable de 
l'Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no 
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà 
termini de l'economia espanyola." En el seu apartat quart diu que "Quan s'aprovin 
canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de 
despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin 
els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent." Estableix 
també que "quan s'aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els 
anys en què es produeixin les disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la 
quantia equivalent". 
 
A conseqüència de la propagació de la pandèmia provocada pel COVID-19 i la greu 
situació creada per aquesta, l'Estat espanyol va declarar l'estat d'alarma, el dia 14 de 
març de 2020. L'estat d'alarma, i el consegüent confinament per a lluitar contra 
l'expansió del virus, suposen la limitació dels moviments dels ciutadans, amb 
l'aplicació de mesures restrictives que afecten el normal funcionament de la vida de les 
persones i les institucions, com ara suspensions i limitacions d'activitats laborals, 
tancament de botigues d'articles considerats no essencials, de locals d'espectacles, 
d'instal·lacions culturals, artístiques, esportives i de lleure, reduccions considerables 
dels transports per carretera, ferroviaris, aeri i marítim, cessament de tota classe 
d'activitat, limitació de visites mèdiques, afectacions al servei de transport públic o 
impossibilitat de dur a terme diversos tràmits administratius presencials. 
 
Les corporacions locals estan prenent mesures que lluiten contra la propagació de la 
pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la ciutadania. 
Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen amb relació a l'activitat 
comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i proveïdors, les 
famílies, les persones sense sostre, les xarxes de voluntariat, el teletreball i atenció 
ciutadana, la mobilitat, i les policies locals. Aquest paquet de mesures han incrementat 
enormement les necessitats de despesa requerida per part dels municipis, i per tant, 
es fa imprescindible a les corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la 
capacitat de despesa. 
 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de 
JuntsxCat, i amb 22 vots a favor corresponents als conselles dels grups d’ERC, 
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JuntsxCat, Movem TE i Ciutadans i l’abstenció dels 3 consellers del grup comarcal del 
PSC, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat i als grups del Congrés dels Diputats a aprovar una 
modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera de manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de 
la despesa, no sigui d’aplicació per a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 
2021 
 
Segon .- Instar al govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats 
a aprovar una modificació de l’esmentada llei per tal que: 
Aquelles corporacions locals/comarcals que disposin d’una situació financera 
sanejada, i disposin de romanents de tresoreria per despeses generals positius, els 
puguin aplicar lliurement , i que aquesta aplicació no afecti el càlcul de l’estabilitat 
pressupostaria de l’entitat. 
 
Tercer.- Informar d'aquests acords al Ministeri d’Hisenda, i als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i el Senat i a totes les entitats municipalistes. 
 
 
PUNT 20è.- Expedient 566/2020. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya 
BE per demanar un desconfinament diferenciat a les TTE  
 
Presenta el punt la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, com a 
proposant de la moció. 
 
Intervé seguidament el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que 
diu que s’abstindrà en la votació, ja que esta d’acord amb la problemàtica que destaca 
la moció i que estem vivint, esta d’acord amb la petició d’obertura dels Caps perquè 
sobretot la gent gran té problemes per desplaçar-se als altres municipis, però hi ha 
punts en que creu que s’han de discutir en el sí del Govern de la Generalitat i no en 
altres administracions que no els pertoca. 
 
En segon lloc, intervé el Sr. Jordan, que anuncia que s’abstindran en la votació, ja que 
hi veu punts que no tenen a veure amb el títol de la moció presentada. Destaca que ja 
s’està portant a terme un desconfinament diferenciat a les Terres de l’Ebre. Destaca 
per finalitzar el Sr. Jordan, que el grup de Junts, governa a la Generalitat, i han 
demanat al govern de l’estat que les decisions siguin preses per experts i no per 
polítics, i ells ara estan intentant debatre políticament sobre aquestes decisions, i tal 
com ha dit el Sr. Castañeda, no és el lloc per debatre aquests assumptes. 
 

Seguidament intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, diu que llegint la 
seva moció, crec que el títol està equivocat, que en lloc de demanar un 
desconfinament diferenciat a les Terres de l’Ebre hauria de ser “com qüestionar la 
feina del meu soci de govern a les seves àrees”, ja que aquestes mocions sembla que 
només s’aprofiten per posar la cara roja a altres formacions polítiques, però és una 
opinió. 

Dit això, vagi per endavant que votarem a favor de la seva moció, perquè des del PSC 
desitgem que es recuperin tots els serveis sanitaris als CAPS i consultoris de les 
Terres de l’Ebre. 
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I a més s’hauria de demanar que tornin a obrir els consultoris locals als municipis més 
petits, que en aquest moment es troben desatesos. Sabem que hi ha metges que hi 
volen tornar però que ara per ara no els deixen, per tant apostem per l’obertura 
d’aquests consultoris. 

Però torno a repetir que esperem no quedar-nos aquí i que a més d’obrir-los de nou, 
es restableixin tots els serveis i es restitueixin els horaris d’assistència als pobles petits 
que es donaven abans de la crisi i abans dels canvis que va fer el Departament de 
Salut a les nostres Terres. 

Així ho vam defensar a la moció que vam presentar al ple del mes d’octubre de 2019 
en la que vam demanar al Govern de la Generalitat que no apliqui cap reducció i 
mantingui els horaris d’assistència mèdica que actualment hi ha establerts en els 
consultoris mèdics dels pobles de menys de 1.000 habitants. 

I que abans de prendre aquest tipus de decisions que afecten considerablement a 
aquests municipis, hi hagi un consens amb els seus alcaldes i alcaldesses i no es 
prenguin de manera unilateral. 

Ara tenim l’oportunitat de tornar a la situació inicial i recuperar uns bons serveis 
assistencials sanitaris a les Terres de l’Ebre. 

Pel que fa a l’acord tercer de la moció, evidentment també volem explicacions 
convincents davant del que considerem un desgavell amb les dades sobre l’afectació 
de la pandèmia del coronavirus al territori. 

Volem saber el motiu de l’aparició de 91 casos positius més de coronavirus el 19 de 
maig passat, o el fet que este dimecres hi haguessin dos positius menys i un mort 
sospitós més que el dia anterior, després de quatre setmanes sense defuncions 
relacionades amb el coronavirus. 

Això a Terres de l’Ebre, però a Catalunya aquest dimarts van aparèixer de cop 283 
nous èxitus dels quans 35 corresponien als set darrers dies, com s’explica tot això? 

Finalment, voldria dir que aquesta moció, presentada per Junts x Cat, socis de govern 
d’ERC que són qui gestionen la Conselleria de Salut, és un reflex més del malestar i la 
descoordinació entre els seus partits tant el Govern com al territori. 

Una descoordinació que s’ha fet palès en aquest i altres temes com la divisió de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona en 3 regions sanitàries que ara es volen unir per permetre 
la circulació entre elles o la gestió de les residencies de gent gran que ha passat del 
Departament de Benestar al de Salut. 

El nostre grup comarcal ja va dir que oferia el seu suport incondicional al govern i que 
no presentaria mocions ni aniríem en contra del govern, però davant d’aquesta moció 
no podem fer res més que donar la raó a JxCat, perquè la gestió sanitària ha estat un 
desgavell. Ja he dit que no és bo que estiguem en aquest ple fent retrets entre partits, 
però és que tenen raó. 

Per tant, tal com he dit al principi i entenent que el PSC sempre hem apostat per una 
correcta i acurada assistència sanitària, el nostre vot és FAVORABLE a la seva 
proposta. 



 
 

 
 

64 

Seguidament intervé El Sr. Faura, President del consell comarcal i membre del grup 
comarcal d’ERC, que diu en primer lloc que compren la preocupació de la salut i la 
qualitat de vida de la població de la comarca, però afegeix que s’han de seguir les 
pautes marcades pel Pla de Contingència, que no es un pla que s’ha fet de forma 
aleatòria, és un pla que l’han fet epidemiòlegs, encapçalats pel Doctor Oriol Mitjà, no 
és un pla polític sinó tècnic. Estem d’acord amb l’obertura dels caps, però quan sigui 
de forma segura, no obrir per obrir, i que llavors ens pugui portar més problemes. Una 
seguretat que ens permeti no posar en risc a la població, i que s’ha d’adaptar a la nova 
realitat, on es puguin fer visites presencials, visites a domicili o atenció semipresencial. 
Li diu a la Sra. Zaragoza, que mocions com aquestes fan mal al territori per la imatge 
que donen a l’exterior, li remarca que som el territori on hi ha les millors xifres de 
Catalunya. Per finalitzar li demana a la Sra. Zaragoza, que retiri la moció. 
 
Intervé de nou la Sra. Zaragoza, que  li diu al President que no volen atacar a cap 
partit ni a cap persona, sinó mostra el descontentament general per un Departament 
de la Generalitat, ja que a nivell de comarca i de territori hi ha hagut moltes 
deficiències per una mala gestió. Diu la Sra. Zaragoza, que el que fa mal al territori no 
és una moció, el que realment fa mal al territori són la manca de transparència en les 
xifres que s’han estat donant. Li diu al Sr. Faura que no retiren la moció. 
 
Un cop han intervingut tots els portaveus que formen part del Ple del consell comarcal, 
es vota la següent proposta: 
 
Les Terres de l’Ebre estan encaminant la post-emergència després de la greu pandèmia 
generada per la Covid-19. Per tal de gestionar aquesta crisi, la regió sanitària va establir 
un pla de contingència que preveia el tancament de diferents CAP i consultoris dels pobles 
de les Terres de l’Ebre. 
 
Un cop passada la fase inicial de la Covid-19 i tenint en compte que estem amb la 
desescalada entenem que s’ha de revertir el pla de contingència de la regió sanitària i que 
els diferents CAP i consultoris de les Terres de l’Ebre puguin recuperar l’activitat. Amb la 
no obertura dels diferents CAP i consultoris, moltes persones han d’efectuar 
desplaçaments innecessaris a poblacions veïnes per tal de poder-se visitar. Sovint es 
tracta de pacients d’edat avançada i amb diferents patologies, per això cal minimitzar els 
desplaçaments i garantir l’atenció més directa possible. Entenem que el fet de no tornar a 
obrir els CAP i consultoris i recuperar l’activitat prèvia es podria entendre com una retallada 
encoberta del departament de Salut. 
 
A més, el departament de Salut ha menystingut les Terres de l’Ebre. Si la situació ha estat 
més favorable que a d’altres territoris ha estat gràcies als ebrencs i ebrenques i a les 
peculiaritats del nostre territori. Mentre al Pirineu i Aran per cada cas confirmat només hi 
havia 3 sospitosos, a les Terres de l’Ebre per cada cas confirmat hi havia més de 15 
sospitosos. Per què a les Terres de l’Ebre fan menys tests? 
 
Un altre dels punts foscos en la gestió de les dades del departament de Salut és també la 
classificació dels èxitus. A les Terres de l’Ebre hi ha durant un mes hi ha hagut el 40% dels 
èxitus no classificats: és a dir, el departament de Salut no sap on han mort 18 persones a 
l’Ebre. Han mort al seu domicili, a un hospital, a un centre sociosanitari o a una residència? 
El 19 de maig en van classificar 11 com a èxitus a un hospital. Salut ha necessitat 30 dies 
per descobrir que 11 persones van morir a un centre hospitalari? Què passa amb els 7 no 
classificats que encara queden? Seguim sent el territori amb un percentatge més elevat 
d’èxitus no classificats. 
 
D'acord amb tot l’exposat, sol·licitem que el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre aprovi 
els següents acords: 
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Primer.- Instar al departament de Salut a la reobertura i posada en funcionament del/s 
CAPS/Consultoris de les Terres de l’Ebre que encara estan tancats garantint totes les 
mesures de seguretat. 
 
Segon.- Instar al departament de Salut a recuperar de forma efectiva de tots els serveis 
que abans es prestaven al/s CAP/consultori. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Departament de Salut un aclariment pel que fa al nombre de èxitus no 
classificats a les Terres de l’Ebre 
 
Quart.- Exigir al departament de Salut tests per als més de 3.500 casos sospitosos a les 
Terres de l’Ebre. 
 
Cinquè.- Informar d'aquests acords als Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre, 
al departament de Salut, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del 
Parlament i a totes les entitats municipalistes 
 
 
PUNT 21è.- Expedient 569/2020. Moció de Movem Terres de l'Ebre per a l'impuls 
de la Catalunya Rural a través del teletreball i la recuperació d'Habitatge  
 
Presenta el punt el Sr. Jordan, portaveu del grup Movem, com a proposant de la 
moció. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que 
en primer lloc vol felicitar al Sr. Jordan, pel contingut de la moció presentada, i destaca 
que a més d’aprovar la moció, caldrà ser insistents per a que això proposat sigui una 
realitat. 

En segon lloc, intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu en 

primer lloc li agraeixo que, tot i estar al govern, on no és habitual presentar mocions 
als plens, vostè ens plantegi una moció amb caràcter positiu i no sigui de 
confrontament. 

Però vagi per endavant que votarem a favor de la seva moció, perquè des del PSC 
sempre hem apostat per la defensa de la Catalunya Buida, de la Catalunya Rural. 

A la seva moció diu que aquesta crisi ha de ser el punt de partida per a l’establiment 
de les bases d’una nova realitat on es comencin a corregir les deficiències i les 
desigualtats actuals. 

En aquest sentit vull dir que des del PSC sempre hem defensat que cal assolir una 
veritable cohesió territorial amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats a totes 
les persones d’un territori independentment del lloc on visquin.. 

És evident que actualment hi ha una clara fractura social i territorial, i de la mateixa 
manera que es parla de justícia social, vull posar en valor també el terme de justícia 
territorial, per tot el que implica. 

Per trobar l’equilibri i garantir el futur de la nostra societat, els espais rurals són 
imprescindibles. 
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I en aquest sentit faré esment de part de la interpel·lació que va fer la diputada 
socialista Rosa Mª Ibarra a la Consellera Budó respecte aquest tema. 

L’expectativa que tenen les persones respecte la possibilitat de viure en plenitud en un 
determinat indret del nostre país, és definitiva per què aquestes es quedin en aquest 
indret o en marxin, buscant altres territoris, on els sigui més fàcil desenvolupar una 
activitat econòmica, trobar una feina, accedir a serveis públics de qualitat, desplaçar-
se sense dificultats, etc. 

La marxa de la gent que viu en el món rural cap a la ciutat és un fenomen global, que 
ja afecta bona part del planeta, i Catalunya o és una excepció. 

Les retallades durant la crisi, han agreujat la situació dels pobles petits, la immensa 
majoria envellits. 

De fet, si ens mirem la realitat a Catalunya i comparem el 2015 amb el 2019, veiem 
que les Terres de l’Ebre, passen de 181.136 a 178.458 habitants. I això en un moment 
en que Catalunya en general guanya població, gairebé 195.000 persones. 

La Catalunya buida és un dels principals reptes que hem d’abordar amb contundència 
i urgència, per tal de combatre la injustícia territorial i la manca d’oportunitats. 

Davant d’aquesta situació de pèrdua de població, hauríem de preguntar al Govern de 
la Generalitat què pensen fer? 

Convenim amb vostès, Sr. Jordan, que l’objectiu de la cohesió territorial no es pot 
aconseguir si el Govern no posa els instruments perquè aquells territoris amb majors 
dificultats, tinguin accés amb equitat a serveis i equipaments, i per tant, garanteixi la 
igualtat de serveis públics, equipaments i infraestructures. 

I el projecte de pressupostos de la Generalitat pel 2020, al nostre entendre no ho 
garanteix. 

De fet, els dos àmbits territorials especialment afectats per la pèrdua de població, són 
a la vegada els pitjor tractats pressupostàriament: les Terres de l’Ebre, tenen respecte 
el 2010 un 80% menys d’inversions del Govern de la Generalitat, i l’Àmbit de l’Alt 
Pirineu i Aran un 30% menys. 

És evident que la cohesió territorial no és només garantir que no es perd població, és 
també garantir les condicions per què l’activitat econòmica funcioni, i per tant, garantir 
també la cohesió social. 

Cohesió territorial i cohesió social van íntimament lligades, i aquest Govern no en 
garanteix cap de les dues. 

Es tracta, per tant, d’un tema de justícia territorial en defensa dels territoris que més 
pateixen aquestes situacions i calen mesures que suposin més inversió pública, 
infraestructures bàsiques, mesures fiscals, serveis públics i dinamització econòmica de 
les zones rurals del país si no volem que aquestes acabin sent el desert de Catalunya 

Cal aturar l’empobriment de les zones menys poblades perquè la justícia social passa 
per la igualtat i l’equilibri territorial. Reivindiquem i reclamem, per tant, la justícia 
territorial. 
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Intervé després la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de junts, que diu que 
votaran a favor de la moció, però explica que la Generalitat i el Conseller de Polítiques 
Digitals ja estan compromeses amb el territori, amb accions com per exemple que les 
4 capitals de comarca puguin disposar de fibra òptica, i el compromís que tots els 
municipis i els polígons industrials tinguin aquesta fibra òptica al 2023. Li diu al Sr. 
Jordan que no entén perquè aquí presenten aquesta moció, i en canvi a la Terra Alta 
han sortit del programa que pretén tractar el tema que s’exposa en aquesta moció. 
 
Afegeix la Sra. Zaragoza, que la Catalunya despoblada també necessita l’obertura de 
caps i consultoris, aquells que han vist minvada l’atenció a la seva població. 
 
Per finalitzar, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que 
votaran a favor d’aqueta moció, i diu que en mals moments, hi ha vegades que surten 
oportunitats i que aquestes s’han d’aprofitar. 
 
Per finalitzar, intervé el Sr. Jordan, que per algunes referències durant el debat li 
voldria dir al Sr. Roig i a la Sra. Zaragoza, remarcant que no es una moció depenent 
qui governa i on governa, és una moció per afavorir a la població de la Catalunya 
buidada, i per a que el teletreball com s’està demostrant sigui una realitat. 
 
Un cop han intervingut tots els portaveus que formen part del Ple del consell comarcal, 
es vota la següent proposta: 
 
La crisi del coronavirus no és una més de les crisis a les que ens hem hagut 
d’enfrontar com a societat en els darrers temps. És una crisi sense precedents que 
ens ha posat i ens posarà en repte permanent i que marcarà les nostres vides com a 
individus i com a societat. Els efectes de la pandèmia del COVID-19 són devastadors 
en vides humanes, però també en molts altres aspectes de la nostra vida quotidiana. 
Cal actuar de forma immediata per començar la reconstrucció de la nostra societat, 
prenent l’emergència sanitària i social del coronavirus com el punt de partida per a 
l’establiment de les bases d’una nova realitat on es comencin a corregir les 
deficiències i les desigualtats actuals. 
 
L’actual crisi del coronavirus ha servit, entre d’altres aspectes, per a posar a proba les 
possibilitats del teletreball. Vivim en un país on no hi ha hagut tradició ni cultura del 
treball a distància i les empreses i centres de treball que feien ús del teletreball eren, 
abans de l’arribada del coronavirus, minoritàries. Ara el teletreball, una mesura 
llargament reivindicada en els debats de defensa de la necessitat de flexibilitzar la 
feina per poder conciliar amb la vida familiar, s’ha hagut d’estendre per motius 
sanitaris.  
 
Ara bé, el treball a distància també ofereix la possibilitat d’incidir en altres aspectes, 
com per exemple, en l’equilibri i equitat territorial. Si es treballa des de les 
administracions per a garantir uns mínims de connectivitat adequats i de qualitat a tot 
el país i es posen facilitats a empreses, autònoms i emprenedors per a l’extensió del 
teletreball, es posarien facilitats per a un increment de la viabilitat del treball des dels 
municipis de la Catalunya rural. D’aquesta manera, doncs, s’obriria una nova 
possibilitat per a combatre el despoblament rural i el concepte de la “Catalunya 
buidada”. Juntament amb això, seria necessari també prendre mesures amb l’objectiu 
de garantir l’accés a l’habitatge i afavorir la rehabilitació, compra d’habitatges i també 
el lloguer. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de 
Movem TE, i per unanimitat dels 25 consellers presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Instar la Generalitat de Catalunya a treballar per l’equitat i l’equilibri territorial, 
començant per l’elaboració d’un pla de promoció del teletreball, facilitant-lo amb 
garanties a la connectivitat i accés als serveis bàsics de salut, cultura i educació. 
 
Segon. Instar, amb l’objectiu de facilitar el repoblament de la Catalunya buidada, a la 
posada en marxa de mesures que afavoreixin la rehabilitació, lloguer i compra 
d’habitatges existents en els municipis de la Catalunya rural, amb l’establiment 
d’ajudes, plans Renove i/o altres. 
 
Tercer. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals de les Terres de 
l’Ebre, als sindicats i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
 
PUNT 22è.- Expedient 572/2020. Moció dels grups comarcals d'ERC i Movem 
Terres de l'Ebre en relació als guaites forestals. 
  
Presenten el punt els dos grups proposants de la moció, en primer lloc el Sr. Jordan, 
portaveu del grup comarcal de Movem, i en segon lloc, el Sr. Garcia, conseller del grup 
comarcal d’ERC. 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que 
diu que votaran a favor de la moció, però li diu al Sr. Garcia que potser haguessin 
tingut que buscar el consens amb la gent del territori. 
 

En segon lloc, intervé el Sr. Roig, diu que vagi per endavant que votarem a favor de la 

seva moció, perquè des del PSC ja hem manifestat obertament la nostra defensa dels 
guites forestals. 

De fet, el Grup Socialista al Parlament de Catalunya va enregistrar una bateria de 
preguntes en les quals es demana explicacions al Govern de la Generalitat perquè 
reconsideri la seva decisió d’eliminar els agents de guaita especialitzats en la detecció 
d’incendis forestals. 

Considerem que aquesta actuació agreuja la capacitat de detecció i la lluita contra els 
incendis a tocar d'un estiu que es preveu complicat en haver tingut una primavera molt 
plujosa. 

A les Terres de l’Ebre hi ha nou punts de guaita que fan una tasca imprescindible 
perquè s’encarreguen de detectar qualsevol columna de fum. La decisió d’eliminar-los 
no es pot justificar de cap manera, ja que és desconèixer la realitat del territori ebrenc. 

La tecnologia ha de ser un complement fonamental, però la vigilància del bosc és un 
treball de camp que requereix personal suficient per atendre totes les necessitats i 
demandes d'un territori amb gran extensió d’espais forestals. 

La situació actual del clima fa que els incendis de nova generació cada vegada són 
més potents i és clau una detecció ràpida i la peça clau fins ara han estat els guaites. 
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Desconeixem si una càmera serà suficient per detectar i confirmar un incendi. Ara són 
els guaites els que filtren la informació del que pot ser un incendi real, una crema de 
rama o una gravera en funcionament, amb la nova mecànica caldrà desplaçar-se in 
situ per confirmar els incendis el que suposa una importat despesa en mitjans 
terrestres i/o aeris que pot equivaldre al sou actual d’un guaita. 

A més, a les Terres de l’Ebre ens trobem amb un cas especial, perquè els Ports de 
Tortosa - Beseit es troben a tres comunitats autònomes i mentre Aragó i València 
continuen tenint guaites amb més personal, més ben dotats i més temps, a Catalunya 
els volen eliminar. Es gestionarà el Port de maneres diferents en funció de la 
comunitat? Creiem que això planteja un nou problema a aquest tema ja que no té 
lògica que a algunes comunitats facin temporades més llargues i fins i tot guaites de 
nit, i aquí es vulguin suprimir. 

Pel que fa a l’informe de Bombers en el que es basa aquesta mesura, els mateixos 
guaites que l’han pogut veure, no entenen quins són els criteris ni la metodologia que 
s’ha fet servir i afirmen que els números no quadren ja que diuen que en 10 anys de 
10.000 avisos només s’han detectat 37 incendis i que al 2019 només hi ha 1 únic avís, 
però no donen més detalls. 

Aquesta mesura afectaria a unes 300 persones que ajuden a garantir la prevenció 
contra els incendis forestals a Catalunya. Però a més, entenem que és 
desproporcionat, en plena crisi del coronavirus on moltes persones ho estan passant 
malament, enviar 300 persones a l'atur. 

Perquè, tot i que el delegat del govern, Sr. Pallarés, hagi dit que la substitució dels 
guaites per càmeres no significa la pèrdua de llocs de treball, els sindicats sostenen 
que no hi ha cap acord amb ells i que les places desapareixen i s’amortitzen. 

En aquest mateix sentit sobta l’anunci que els guaites que així ho vulguin es podran 
integrar al GEPIF del Departament d’Agricultura, quan actualment es troben dins de la 
Direcció General d’Emergències del Departament d’Interior. 

I sobta perquè, curiosament el Departament d’Interior està en mans de JxCat i el 
d’Agricultura d’ERC. És per això que vostès, senyors d’ERC, han presentat aquesta 
moció? Per no assumir un tema que ara és dels seus socis de govern? 

Per tant, una vegada més estem debatent una moció que evidencia el desgavell entre 
els seus partits i que busca la confrontació. Haurem de recórrer al “President posi les 
urnes” i demanar que es convoquin noves elecccions? 

A l’anterior moció parlàvem de les dificultats de la Catalunya Rural i de les necessitats 
d’aplicar mesures per revitalitzar-la. Ara aquesta decisió no fa més que agreujar el 
procés de despoblació i abandonament de comarques rurals ja que es podria agreujar 
la detecció i lluita contra els incendis. Per això, considerem una temeritat prescindir de 
professionals en la detecció d’incendis. 

Per tot l’exposat, tal com he dit al principi, el nostre vot és FAVORABLE a la seva 
proposta. 

Intervé seguidament la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu 
que lamenten el text presentat en aquesta moció, ja que hi ha algunes coses que no 
són certes. Destaca que algú vulgui fer demagògia política per uns fets que aposten 
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per la millora contractual de les persones, i una millora de recursos aprofitant la 
tecnologia per aquesta tasca. 
 
Per finalitzar, intervé el Sr. Garcia,  que agraeix el vot a favor de la resta de partits 
polítics. Li diu al Sr. Castañeda, que té raó, el millor era consensuar-ho, però han 
hagut de presentar la moció amb rapidesa davant les notícies que han aparegut als 
mitjans informatius i per això no ho han pogut fer. Al Sr. Roig, li diu que sí, que només 
van informar d’un incendi forestal, però per aquest simple fet, per evitar un únic incendi 
ja val la pena. I a la Sra. Zaragoza, li diu que l’informe el fa ver Forestal Catalana a 
petició del Departament d’interior, i no del d’Agricultura com ha dit, i aquesta informe 
destaca les males condicions de treball per la manca d’infraestructures que tenen els 
guaites forestals, i això s’ha aprofitat per intentar prescindir d’aquest servei. 
 
Un cop han intervingut tots els portaveus que formen part del Ple del consell comarcal, 
es vota la següent proposta: 

Des de fa diverses dècades les Terres de l’Ebre a l'estiu estan vigilades per guaites 
forestals que avisen en cas d'observar una columna de fum. 

Les funcions que realitza el personal de guaita són bàsiques per detectar ràpidament 
aquestes columnes de fum, localitzar-les degudament al territori i comunicar-les a la 
sala de control per a preparar l'operatiu amb el cos de bombers. 

Des dels consells comarcals de les Terres de l’Ebre constatem la utilitat del servei 
prestat i som conscients dels focs que han arribat a detectar, avisar i evitar que es 
propaguessin i es fessin grans. Contràriament, pel que hem sabut pels mitjans de 
comunicació, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, vol 
prescindir i tancar tots els punts de Guaita de Catalunya (47), ja que els considera 
obsolets i els atribueix un nombre ínfim d'avisos. Justifica aquesta decisió 
argumentant la baixa efectivitat del servei en el model actual i la necessitat d'adoptar 
noves mesures que millorin la detecció i l'evolució dels incendis forestals. Una decisió 
que s’adopta en un escenari de canvi climàtic i sense gairebé inversions en la 
prevenció d'incendis forestals. 

L’Ajuntament de Roquetes, el COPATE, l’Associació de Veïns del Port i el Col·lectiu 
de Guaites Forestals han expressat ja el malestar per la desaparició dels punts de 
guaita forestals, un malestar que els consells comarcals compartim. A les Terres de 
l'Ebre el principal punt de guaita és el cim de Caro, un punt de primer ordre, el de 
més altitud i que compta amb una posició privilegiada. Però n’hi ha d'altres i tots 
ubicats en punts estratègics: el Negrell i Tossal d'en Grilló també al Port, Punta Alta a 
la Serra de Pàndols, Cerro Gordo a la Serra de Godall, la Creu de Santos a la Serra 
de Cardó i a la Serra de Llaveria. 
 

Durant dècades els guaites ubicats a les Terres de l'Ebre, i en concret al Parc Natural 
del Port (Negrell, Caro i Tossal d'en Grilló) ens han donat una gran tranquil·litat en els 
dies calorosos i secs de l'estiu i quan la radiació solar és més forta. Els guaites estan 
atents i vigilen per identificar qualsevol columna de fum o detectar un rebrot d'incendi 
després d'una tronada, precisament perquè han pogut observar allí on, prèviament, 
havia caigut un llamp. 
 
La tecnologia pot ser complementària a la vigilància per part del guaita, però la 
qualitat de les observacions d'una persona pot aportar molt més, fins i tot distingir si 
es tracta d'una crema controlada o no, amb el qual es poden evitar sortides en fals 
dels bombers. A més, una tecnologia d'aquestes característiques no s'implanta d'un 
dia per un altre, de manera que la supressió dels guaites deixarà un buit important. 
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Un buit com el que, fa uns anys, va deixar el desmantellament dels parcs d'estiu per 
transformar-se en columnes mòbils que es mouen pel territori en funció dels riscos. 
Ja aquesta retallada en la protecció de l'entorn natural va fer reduir la capacitat de 
resposta en cas d'incendi al nostre territori.  
Les Terres de l’Ebre tenen una gran extensió d'espais forestals (el 55% de la 
superfície) i on més de la meitat d'aquesta superfície està protegida i entre les quals 
s’han d’incloure les 35.050ha del Parc Natural del Port. 
 
Creiem que les trucades al 112 no són garantia per alertar d'incendis en un territori 
amb poca densitat de població, on la cobertura telefònica és deficitària, fins i tot nul·la 
en molts indrets dels mateixos espais naturals. 

 
La implementació de les noves tecnologies no hauria de ser motiu, o excusa, per 
eliminar llocs de treball (9 a les TE) en zones amb un despoblament creixent. No 
podem acceptar que quan des de determinats departaments del mateix Govern de la 
Generalitat s'està fent un esforç per implementar el repoblament de les nostres 
comarques i consolidar l'assentament de la població al territori, per altra banda es 
proposa eliminar uns llocs de treball que, si bé des d'una perspectiva urbana no 
representa massa cost social ni són  gaire representatius en el conjunt de la taxa 
d'atur, per a les Terres de l'Ebre són uns llocs de treball molt importants, tant des del 
punt de vista de l'economia familiar, com del manteniment de llocs de treball en el 
món rural. 
 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups comarcals 
d’ERC i Movem TE, i amb 17 vots a favor corresponents als conselles dels grups 
comarcals d’ERC, PSC, Movem TE i Ciutadans i l’abstenció dels 8 consellers del grup 
comarcal de JuntsxCat, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer: Mostrar l'oposició del Consell Comarcal a l'anunci de tancament dels punts de 
guaita i comunicar al director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, 
la sorpresa i malestar que ha generat aquest anunci. 

Segon: Mostrar l’absolut desacord amb la situació de precarietat laboral del personal 
laboral de la categoria de guaita que restarà en situació de disponibilitat però que no 
serà objecte de crida ni activació en la campanya d'estiu d'enguany. 

Tercer.- Sol·licitar al Departament d'Interior el manteniment dels punts de guaita a les 
Terres de l'Ebre, per la seva importància en la rapidesa dels avisos, el control de 
l'afluència de visitants, i per la qualitat de les informacions aportades. 

Quart.- Sol·licitar una major proximitat i dotació dels vehicles d'extinció d'incendis en 
dies de risc extrem. 

Cinquè.- Comunicar el present acord a la presidència del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris, al delegat del govern a les Terres de l'Ebre i a la presidència de 
la Generalitat de Catalunya 
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PUNT 23è.- Expedient 573/2020. Mocio del grup comarcal d'ERC per exigir al 
govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes 
les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal 
d’ocupació 
 
Presenta la moció la Sra. Laura Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que 
diu que votaran a favor de la proposta, destaca però que no és un vot crític cap al 
govern, és un vot a favor d’aquella gent que encara no ha cobrat els ERTO ni cap altra 
prestació. 
 
Seguidament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup de Movem, que diu s’abstindran 
en la votació, ja que el govern central esta treballant per a que aquesta gent que 
encara no ha cobrat els ERTO els pugui cobrar ràpidament, destacant però que molts 
ERTO no s’han cobrat perquè hi ha hagut errors al moment de tramitació per part de 
les empreses, amb dades, diu el Sr. Jordan que s’han acollit als ERTO, 3,4 milions 
d’espanyols, i que d’aquests, un 98% ja els ha cobrat. 
 
Afegeix el Sr. Jordan, que el govern central esta treballant per a salvar a la població, 
cosa que no van fer altres governs, una mostra és per exemple la Renda Ingrés Vital 
que podran cobrar unes 2,3 milions de persones, o unes 900 llars. 
 

En tercer lloc, intervé El Sr. Roig, portaveu del grup del PSC, diu que creiem 
fermament que ara no era el moment de presentar aquesta moció. 

El nostre grup comarcal del PSC hem ofert tot el nostre suport incondicional i sense 
fissures al govern del Consell Comarcal, per treballar conjuntament i poder sortir de la 
crisi ocasionada per la pandèmia del coronavirus. 

I vostès així ens ho agraeixen? presentant aquesta moció en la que carreguen, no 
contra el nostre grup, però si contra el govern d’Espanya que està format pels 
socialistes i pels seus socis de govern aquí al Consell. I contra la Ministra de Treball, la 
Sra. Yolanda Díaz, que és del partit dels seus socis, perquè ve de les confluències. 

Mirin, qui gestiona els ERTO són les Comunitats Autònomes, per tant a Catalunya és 
el SOC qui els aprova, els valida i les tramet al SEPE, que és qui les paga, per tant, 
acusar al SEPE d’acumular un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la 
tramitació de les prestacions vinculades és una irresponsabilitat i una falsedat. 

Mirin, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha aprovat més de 3,4 milions de 
prestacions. 

El SEPE ha reconegut més del 98% de totes les prestacions dels Expedients de 
Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) presentats des de l'inici de la pandèmia fins al 
dia d'avui i ja estan abonades als treballadors i treballadores afectades. 

A Catalunya havien cobrat el mes passat 570.000 treballadors/res afectats per un 
ERTO. 
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El ritme de reconeixement actual al SEPE ha recuperat la normalitat, pràcticament no 
hi ha prestacions pendents de reconèixer més enllà de les que s'estan esmenant per 
errors detectats en les seves dades i les que han entrat diàriament de noves, i que 
s'estan reconeixent. 

Els errors detectats són aliens al propi SEPE i es tracta, habitualment, de fallades en 
els números de document d'identificació dels treballadors o en altres dades personals 
de la informació facilitada per les empreses relativa als mateixos treballadors i 
treballadores incloses als ERTO. 

Errades que venen de qui aprova els ERTO en primera instància i que, en aquest cas 
és la Generalitat de Catalunya, concretament el SOC, que ha enviat al SEPE 
moltíssims expedients amb errades que els treballadors estatals han hagut de 
rectificar i fer una doble feina a la que ja tenien sobrevinguda. 

I ho han fet sense queixes, quan podien haver retornat els expedients al SOC per la 
seva revisió. I vostès són tan cínics de culpar al SEPE i al Govern Espanyol? 

A més gràcies a l'acord assolit amb les entitats financeres, les prestacions pendents ja 
estan sent abonades aquest mateix mes, atès que el reconeixement és diari. 

En aquest sentit, el secretari d'Organització de CCOO a Catalunya, Ricard Bellera, va 
confirmar que els bancs estan efectuant realment l'avanç de les nòmines endarrerides. 

Amb aquesta iniciativa, les persones en que la prestació pendent hagi estat 
reconeguda pel SEPE, no hauran d'esperar fins al dia 10 de juny per cobrar la 
prestació, com es venia fent històricament en el SEPE i es realitza una actualització 
diària amb les entitats bancàries. 

Aquest conveni, signat amb les entitats financeres i publicat aquest mateix mes al 
BOE, se suma a l'acord ja assolit a l'abril per avançar a principis de mes el pagament 
habitual de la prestació. 

I vostès pretenen que el Govern exigeixi als bancs que avancin el pagament? Primer, 
que ja ho estan fent, i segon que ja haurien de saber que el govern no pot exigir això 
als bancs, ha fet un acord que s’està complint però no es pot anar parlant d’exigir. 

Per últim l'Acord Social aconseguit amb els agents socials suposa la pròrroga dels 
ERTO fins al 30 de juny. A partir d'aquesta data, la Comissió tripartida que s'ha creat 
gràcies a la iniciativa del Govern socialista i podemita de l'Estat adoptarà les mesures 
necessàries en cada moment. 

En conclusió: El manteniment de l'ocupació és una prioritat de Govern en aquesta crisi 
sanitària. 

I, queda palès com es demostra amb les condicions que les empreses han d'acceptar 
per poder aplicar ERTO: 

Aquelles empreses que s'hagin acollit a un ERTO per força major, i puguin tornar a 
l'activitat, s'han de comprometre amb mantenir els llocs de treball durant sis mesos. 

A més hauran de ser un exemple de responsabilitat i transparència fiscal: Aquelles que 
estiguin domiciliades en paradisos fiscals, no podran sol·licitar la pròrroga dels ERTO. 
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L'acord Social recull que totes aquelles empreses que prorroguin els ERTO no podran 
repartir dividends. 

Així el Govern Socialista defensa continuar amb els ERTO com a instrument per a la 
reconstrucció, ampliar la cobertura per desocupació i aprofundir en el treball a 
distància i la corresponsabilització són els desafiaments immediats. Sempre en el 
marc del Diàleg Social i en connexió permanent amb Europa. 

Estem apostant com mai abans per destinar recursos públics per a la protecció laboral 
davant una crisi socioeconòmica sense precedents per la seva magnitud i incidència 
directe cap als treballadors i treballadores i les seves famílies. Les polítiques 
d'austeritat i retallades ens condemnarien a una generació perduda. 

D’altra banda, pel que fa al punt on diu que el govern espanyol ha retallat el 55% dels 
fons destinats a Catalunya per implementar les polítiques actives d’ocupació, el que 
representa una retallada de més de 215 milions d’euros he de dir que: 

En cap cas es tracta d’una retallada. Des de la Conferencia Sectorial es va acordar 
que temporalment no s’assignaria aquest 55% de recursos per protegir les rendes dels 
treballadors que han entrat en ERTO. 

Per altra banda, la formació no s’hagués pogut executar en primer lloc pels efectes de 
la pandèmia i el risc de contagi i, en segon lloc, perquè no hi ha plataformes de 
formació activa que assegurin la separació personal davant la pandèmia. Per tant, es 
va emplaçar a la següent Conferencia Sectorial per fer l’estudi d’aquesta situació 
extraordinària. 

Aquest canvi, per tant, no afectarà ni a plans d’ocupació ni a altres politiques actives 
d’ocupació. Per això, els governs de les comunitats autònomes que aprofitin aquestes 
prestacions per pagar altres polítiques que no són exactament aquestes, tindran 
problemes. I cal recordar que aquesta mesura ja estat proposada i votada pels 
consellers de les Comunitats Autònomes a la conferencia sectorial. 

Per tant vostès, presentant aquesta moció, qe ja està obsoleta, demostren una vegada 
més la seva deslleialtat envers els seus socis de govern de Movem. Deslleialtat 
perquè s’ha demostrat que el que diu la moció no és veritat. 

I no només al nostre grup comarcal, que vam oferir tot el suport, sinó al govern a 
Espanya a qui van donar suport, a la Ministra de Treball Yolanda Díaz, procedent de 
les confluències, i al Ministre de Seguretat Social, José Luís Escribà, dels que estem 
ben orgullosos. 

Qüestionar la tasca social feta pel govern avui, dia en el que s’aprova la Renda 
Mínima Vital per a les famílies en situació de pobresa severa és del tot ofensiu. 

Vostès han perdut el nord, avui això no toca, ara no. Ara toca tancar files i treballar per 
sortir de la crisi, no per acusar injustificadament al govern d’Espanya. 

Hem presentat nosaltres una moció per denunciar la nefasta gestió del Departament 
de Salut a Catalunya, en les dades de defuncions o de proves diagnòstiques que a 
Catalunya han estat un desastre i a Terres de l’Ebre ni en parlem? No, perquè a pesar 
del malament que ho estan fent ara no toca. 
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Creiem que s’estan aprofitant per buscar el confrontament i la bronca, i això és el que 
està fent el PP i Vox, volen ser com ells? 

Ara no és moment i, en canvi, vostès presenten una moció plena de falsedats i en 
política no es poden dir falsedats. Clar que volem que es paguin els ERTOs, però no 
podem acceptar les falsedats que diu la seva moció. 

Per tant, davant de les falsedat i el desfasada que està la seva moció, hem presentat 
una proposta per modificar-la per tal de que reculli la realitat d’aquest tema i votar en 
conseqüència a favor del pagament dels ERTOs però sense falsedats. 

1. Accepten la transacció i modifiquen la moció: 

Donat que han accedit a modificar la moció i rectificar les errades que contenia, amb el 
ben entès que volem que es paguin els ERTOs, el nostre vot serà FAVORABLE a la 
proposta. 

2. NO Accepten la transacció: 

Donat que finalment NO han accedit a modificar la moció I han mantingut les falsedats 
que conté el nostre vot serà CONTRARI a la proposta. 

Intervé seguidament la Sra .Zaragoza, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que 
la població, o part de la població té un problema i és urgent actuar per solucionar el 
més ràpid possible aquest problema. Hi ha gent que per aquesta situació 
d’emergència a perdut el seu lloc de feina o bé li han aplicat un ERTO. Hi ha gent amb 
un ERTO que no han cobrat l’ajut o només han cobrat una part d’aquest ajut, és per 
aquest motiu que demanem actuar amb urgència. 
 
Afegeix la Sra. Zaragoza, que ells també demanen que s’inclogui a la moció, que 
aquesta prestació estigui exempta de tributar, ja que aquesta gent que estan cobrant 
l’ERTO, l’any que ve tindran problemes amb l’agència tributaria perquè no se’ls aplica 
cap tipus de retenció. Per finalitzar, la Sra. Zaragoza, diu que votaran a favor de la 
moció. 
 
Per finalitzar, la Sra. Fabra, vol afegir que aquesta moció no és un atac a ningú, i per 
això no ha utilitzat un to fora de lloc, és una moció per intentar ajudar a tota aquella 
gent que no ha cobrat l’ERTO, i per forçar al govern central a que agilitzi els 
pagaments i forci als bancs a fer els pagaments tal com van establir. 
 
Un cop han intervingut tots els portaveus que formen part del Ple del consell comarcal, 
es vota la següent proposta: 
 
L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al 
conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la 
suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha 
provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO). 

 
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 
97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 
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persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels 
presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores. 
 

Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha 
acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les 
prestacions vinculades als ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt 
d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per determinar la 
prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones 
treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han vist 
caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la 
vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està atacant la dignitat 
de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, per 
causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern 
espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones 
treballadores, mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport 
per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que 
lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el 
govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de totes les prestacions 
reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades. 

 
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar 
les polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 
milions d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà 
serioses dificultats extraordinàries per recuperar el nostre teixit productiu en la situació 
posterior a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests diners que suposadament 
havien de servir per fer front al pagament de les prestacions i, malauradament, 
constatem que aquesta finalitat no s’està veient satisfeta. 

 
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes 
prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la 
infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la tramitació dels 
expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que és que moltes 
persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica. 
 
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de 
Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb 
les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la seva 
clientela el pagament de les prestacions de desocupació. 
 
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement 
directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la 
màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en 
poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis 
concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per 
part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista 
personal i econòmic. 
 
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm 
de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un 
ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal 
d’ERC, i amb 20 vots a favor corresponents als conselles dels grups comarcals d’ERC, 
JuntsxCat i Ciutadans, i l’absenció de 5 consellers dels grups comarcals de PSC i 
Movem TE, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les 
persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de 
forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions. 

 
SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el 
pagament dels ERTO que encara no han pagat. 
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol. 
 

 
PUNT 24 è.- Propostes d’urgència. 
 
Proposta A. Moció grup ERC en suport manifest de Cultura en Lluita. 
 
Proposta B. Moció del grup Ciutadans partit de la ciutadania (Cs) al CCBE en 
caràcter d'urgència per al seu debat al ple per a la reobertura dels centres 
d'atenció primària i actualització de la programació de visites 
 

El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 25 membres, l’aprovació de la 
urgència i els debaten 
 
Proposta A). Moció grup ERC en suport al manifest de Cultura en lluita 

Presenten la moció el Sr. Xavier Faura, President del consell comarcal, i el Sr. Jordan, com 
a portaveu del grup Movem Tortosa, com a grups proposants. 

Primer intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup de Ciutadans, que diu que votarà a 
favor de la moció presentada, i diu als proposants que és una bona proposta. 

Intervé en segon lloc, el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu que votaran 
a favor de la moció presentada.  

Destaca el Sr. Roig que cal donar suport a totes les associacions musicals, com a la resta 
de treballadores i treballadors del món de la cultura que estan patint aquesta crisi derivada 
pel Covid-19. 

Demana el Sr. Roig, que la Generalitat, tal com s’ha compromès, subvencioni amb el 40% 
dels costos, aquelles activitats culturals que no es poden programar de nou i que per tant 
no es podran portar a terme. 

Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que tot i 
remarcar que no han tingut prou temps per poder estudiar la proposta, esta d’acord amb el 
preàmbul i per això, i perquè són coneixedors de la problemàtica que tenen la gent del 
món de la cultura, votaran a favor. 

Finalment intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que votaran a 
favor de la moció presentada, perquè volen col·laborar i ajudar a la gent que es dedica al 
món de la cultura. 

 
Un cop han intervingut tots els portaveus que formen part del Ple del consell comarcal, 
es vota la següent proposta: 
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La crisi de la Covid-19 afecta tots els sectors i el de la cultura és un dels més perjudicats, 
ja que va ser un dels primers que es va trobar forçat a paralitzar la seua activitat i serà un 
dels últims en poder reprendre-la atès que els actes de més afluència de públic seran els 
últims a tornar. 

Les principals associacions de músics i entitats de música en directe de Catalunya han fet 
públic el manifest “Cultura en lluita”, un document que demana a les administracions 
públiques que mantinguen les partides pressupostàries destinades a cultura i festes, que 
no resolguen els contractes sinó que els canvien de data. 

L’anul·lació dels compromisos contractuals amb els artistes comportarà que milers de 
famílies es queden sense ingressos enguany. Molts ajuntaments s’han vist forçats a 
suspendre les festes majors, per la qual cosa han anul·lat el contractes amb els músics i 
han decidit destinar aquests recursos econòmics a l’àrea de serveis socials. 

És cert que la situació actual reclama un increment de les partides pressupostàries 
destinades a serveis socials, però no es pot desatendre totalment altres sectors, com ho 
són els músics, ja que podríem condemnar a la desaparició una part del nostre teixit 
artístic. 

Hem de recordar que durant el període de confinament han estat molts els artistes que han 
sortit als balcons i han regalat la seua música al veïnat, han ofert concerts gratuïts per 
internet i han compartit tota mena de contingut musical per les xarxes socials amb la 
finalitat de donar un cop de mà a la resta de persones, i fer més lleuger el confinament. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal d’ERC, i 
amb la unanimitat dels 25 consellers presents, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 

PRIMER.- Que es mantinguin les partides pressupostàries destinades a cultura i festes 
dels pressupostos municipals, en la mesura en què les activitats es puguen dur a terme 
dintre d’aquest mateix exercici. 

SEGON.- Que no es resolguin els contractes o compromisos de les actuacions i aquestes 
es posposin a una altra data de l’any en curs. 

TERCER.- Que, davant la impossibilitat d’ajornar les actuacions a una data del mateix any 
i com estan fent alguns ajuntaments, les administracions públiques siguen sensibles i 
indemnitzen pels perjudicis que se’n deriven de la resolució del contracte per causa aliena 
a l’artista. 

 
Proposta B). Moció del grup Ciutadans partit de la ciutadania (Cs) al CCBE en 
caràcter d'urgència per al seu debat al ple per a la reobertura dels centres 
d'atenció primària i actualització de la programació de visites 

 
Presenta la moció el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, i 
proposant del text. 
 
En primer lloc, intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem, que diu 
que votaran a favor de la moció. 
 

Seguidament intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu vagi per 
endavant que, tal com hem fet amb la moció de JxCat, votarem a favor de la seva 
proposta, per la recuperació de tots els serveis sanitaris als CAPS i consultoris de les 
Terres de l’Ebre. 
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A més s’hauria de demanar que tornin a obrir els consultoris locals als municipis més 
petits, que en aquest moment es troben desatesos. Sabem que hi ha metges que hi 
volen tornar però que ara per ara no els deixen, per tant apostem per l’obertura 
d’aquests consultoris. 

Però torno a repetir que esperem no quedar-nos aquí i que a més d’obrir-los de nou, 
es restableixin tots els serveis i es restitueixin els horaris d’assistència als pobles petits 
que es donaven abans de la crisi i abans dels canvis que va fer el Departament de 
Salut a les nostres Terres. 

I que abans de prendre aquest tipus de decisions que afecten considerablement a 
aquests municipis, hi hagi un consens amb els seus alcaldes i alcaldesses i no es 
prenguin de manera unilateral. 

Esperem tornar a la situació inicial i recuperar uns bons serveis assistencials sanitaris 
a les Terres de l’Ebre, ja que ens temem que amb l’excusa del COVID19 l’acta situació 
es pugui cronificar, mantenint el problema. 

Finalment, voldria agrair que la moció no hagi entrat a qüestionar les guerres internes 
entre els actuals socis de govern en temes de salut, que evidencien un total desacord i 
desgavell entre ells. 

Per tant, tal com he dit al principi i entenent que el PSC sempre hem apostat per una 
correcta i acurada assistència sanitària, el nostre vot és FAVORABLE a la seva 
proposta 

 
En tercer lloc intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu 
que votaran a favor de la moció, ja que va amb la línia de la que han presentat ells, i 
que comparteixen la problemàtica. 
 
En quart lloc, intervé el Sr. Faura, com a representant d’ERC, que diu que votaran a 
favor de la moció, ja que a diferència de l’altra, aquesta no diu exigim l’obertura 
immediata dels Caps, sinó que diu que en lo mesura de lo possible i quan sigui de 
forma segura es tornin a obrir els caps de manera normal, aquest matís és el que fa 
que ara sí que hi votin a favor. 
 
Per finalitzar, el Sr. Castañeda, agraeix el vot a favor de tots els membres del ple, i 
destaca que hi ha debats que no s’haurien de fer al consell comarcal, sinó al lloc on 
pertoca. 
 
Un cop han intervingut tots els portaveus que formen part del Ple del consell comarcal, 
es vota la següent proposta: 

 
Atès que a moltes de les poblacions del nostre territori s’han tancat els centres 
d’atenció primària per part del Departament de Salut de la Generalitat degut a la 
pandèmia ocasionada pel COVID-19 des de fa quasi bé tres mesos. 

Atès a la disminució de casos positius que afortunadament s’està produint al nostre 
territori on les xifres d’afectats està decreixent notablement, de la qual cosa entre tots 
en hem de felicitar i, en especial, als treballadors del sector sanitari que amb tanta 
empenta han patit durant aquest llarga període. GRÀCIES DE TOT COR. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de 
Ciutadans, i amb la unanimitat dels 25 consellers presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Que en la màxima brevetat possible puguin reiniciar les seves funcions els 
diferents centres d’atenció primària que encara no ho hagin pogut fer amb les 
màximes mesures de prevenció i protocol que determini el Departament de Salut. 
 
Segon. Instar al Departament de Salut a l’hora de reorganitzar i posar al dia la 
programació de les visites que van ser suspeses a causa de la pandèmia que tanta 
inquietud ha generat als usuaris del nostre territori. 
 
 
PUNT 25è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
Demana la paraula el Sr. Castañeda, que li pregunta al President quan es tornarà a 
invitar al Consell d’Alcaldes als portaveus dels diferents grups polítics. 
 
El Sr. Faura, diu que a l’últim Consell d’Alcaldes algun portaveu va polemitzar amb 
algun dels alcaldes o els seus representants, i que alguns, no dirà qui per no 
polemitzar més, han demanat al President del consell que es compleixi la normativa i 
només hi participin els alcaldes o els seus representants i aquelles persones que són 
convidades per tractar temes d’interès comarcal. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 16:35 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del 
President  
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