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ACTA 05/2015 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President                                                                    
Sr. Lluís Soler Panisello                     Caballeria Ayala, Roser 
                           Curto Querol, Joan 
         

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

Gamundi Vilà, Alícia Victòria 
Gas Ferré, Francesc   
Gaseni Blanch, Jordi  
Gilabert Mangrané, Carlos  
Lallana Plaza, Rubén 
Margalef Valiente, Genoveva  
Mas Sabaté, Josep 
Monclús Doliu, Jordi 
Montagut Franch, Antoni 
Tomàs Royo, Rafel 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

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

Maria Teresa Barberà Martí 

 
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 29 de maig de 2015, a la sala de plens de la seu del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Lluís Soler i 
Panisello, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera 
convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de 
Presidència de data 21 d’abril de 2015, sota el següent ordre del dia: 
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1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  24 d’abril de 2015 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r. Donar compte de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Joan Font 
Ballesteros 
 
4t. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut per a desenvolupament del 
programa 7 comarques 
 
5è. Aprovació s’escau, de l’encàrrec de gestió al COPATE per dur a terme les accions 
derivades del conveni signat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per actuacions en 
mate`ria de la Reserva de la Biosfera 
  
6è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la segona convocatòria del 
Premi Projecte Jove 2015 
 
7è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del Protocol addicional de 
concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en 
matèria de serveis socials. 
 
8è.  Aprovació,  si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre i de 
Roquetes per al funcionament ordinari dels centres oberts durant l’any 2015 
 
9è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del text de l’ordenança fiscal T6 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis turístics per part del Consell Comarcal 
del Baix Ebre  
 
10è. Propostes d’urgència. 
 
11è. Informes de govern, si s’escau. 
 
12è. Torn de control, precs i preguntes. 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,  
es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  24 d’abril de 
2015. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament;  la 
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 2 membres presents, l’acta 
4/2015 de la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2015. 
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PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma 
esquemàtica, es fan constar: 
 

NÚM.  ASSUMPTE 

AP11 Atorgar l’ajut a les diverses sol·licituds presentades, atès que han presentat la 
documentació requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre 
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015 
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre 

AP12 Atorgar l’ajut a les diverses sol·licituds presentades, atès que han presentat la 
documentació requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre 
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015 
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre 

AP13 Atorgar l’ajut a diverses sol·licituds, atès que han presentat la documentació requerida a 
les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre situacions d’urgència puntuals i 
necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015 aprovades pel Ple del Consell 
Comarcal del Baix Ebre 

AP14 Atorgar l’ajut a diverses sol·licituds presentades, atès que han presentat la documentació 
requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre situacions d’urgència 
puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 

AP15 Atorgar l’ajut a diverses sol·licituds presentades, atès que han presentat la documentació 
requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre situacions d’urgència 
puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 

AP16 Atorgar l’ajut a diverses sol·licituds presentades, atès que han presentat la documentació 
requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre situacions d’urgència 
puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 

AP17 Atorgar l’ajut a diverses sol·licituds presentades, atès que han presentat la documentació 
requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre situacions d’urgència 
puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 

AP18 Atorgar el servei de teleassistència a diverses sol·licituds presentades. 

AP19 Atorgar el servei d’ajuda a domicili a diverses sol·licituds presentades. 

AP20 Atorgar l’ajut a diverses sol·licituds presentades, atès que han presentat la documentació 
requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre situacions d’urgència 
puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 

AP21 Donar d’alta del servei d’intervenció familiar a diverses sol·licituds presentades. 

AP22 Donar de baixa del servei de transport adaptat a diverses sol·licituds presentades. 

D01 Sol·licitud d’ajut destinats al el Programa de suport als territoris amb més necessitats de 
reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques 

E25 Donar de baixa els ajuts individuals de menjador d’un alumne. 

E26 Atorgar la vuitena distribució d’Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 2014-
2015 a diversos alumnes. 

E27 Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs 
escolar 2014-2015 a diversos alumnes. 

E28 Estimar la sol·licitud de revisió d’ajut, d’un alumnes, atès que ha aportat documentació 
per tal de fer una segona valoració de l’ajut.  
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E29 Estimar la sol·licitud de revisió d’ajut, presentada per un alumne de la llar d’infants La 
Marinada, atès que ha aportat documentació per tal de fer una segona valoració de l’ajut 

E30 Aprovar la cuarta distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de 
llibres escolars per a alumnes de segon cicle d’educació infantil, curs 2014-2015. 

E31 Aprovar la quarta distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’assistència a 
llars d’infants, curs 2014-2015 

P37 Acceptar la petició de la treballadora Sra. Yolanda Sánchez Gil, de reincorporació al seu 
lloc de treball efectuant la totalitat de la jornada i amb la percepció del 100 % del sou. 

P38 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Ma Cinta Giner Ejarque, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar. 

P39 Acceptar la sol·licitud de pròrroga de tres mesos més, a comptar del dia 2 de maig de 
2015 i fins el dia 1 d’agost de 2015, ambdós inclosos, de l’excedència voluntària 
demanada en data 16 de gener de 2015 per la Sra. Eva Iglesias Mauri, funcionària 
d’aquest Consell Comarcal, per tenir cura d’un familiar al seu càrrec fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat. 

P40 Contractar amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o 
servei determinat, a temps complet, la Sra. Immaculada Sol Tucho, per tal de 
desenvolupar el programa “Joves per l’ocupació”, convocatòria JPO-2014, d’acord amb la 
subvenció atorgada pel SOC. 

P41 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, el Sr. 
Efrén Cofiné Escudero, per tal de desenvolupar les tasques de treballador social de 
l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

P42 Modificar l’objecte del contracte de treball temporal, d’interinitat, subscrit amb la Sra. 
Sònia Ponce Daga en data 1 d’octubre de 2013 per tal de desenvolupar les tasques de 
treballadora social de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

P43 Concedir a la funcionària Maria Teresa Salvadó Antó, amb DNI 40932271 E, comissió de 
serveis  a l’Ajuntament de Tortosa per un període d’un any a comptar dia 8 de maig de 
2015 fins el 7 de maig de 2016 

P44 Contractar amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o 
servei determinat, a temps complet, la Sra. Elvira Figueres Valldéperez, com a tècnica, 
per tal de desenvolupar les tasques de tutorització d’una nova edició de l’Aula Activa a 
més d’altres tasques de promoció i inserció laboral que formen part de les competències 
de l’àrea de Dinamització Econòmica. 

P45 Donar per extingit, a partir del dia 30 d’abril de 2015, el contracte temporal, sota la 
modalitat d’interinitat, a temps parcial, subscrit en data 1 de febrer de 2014 per tal de 
substituir la treballadora M. José Arques Franch, de baixa per incapacitat temporal.  

P46 Modificar, a partir del dia 4 de maig de 2015, el contracte temporal, d’interinitat, a temps 
parcial, subscrit amb la treballadora Estefania Calabuig Martínez, pedagog de l’ICIF del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, amb una jornada laboral de 35 hores setmanals, amb la 
qual cosa passa a realitzar jornada completa. 

P47 Declarar admesos i exclsos aspirants per participar en el procés selectiu per a la creació 
d’una borsa de treball de treballador/a familiar, així com declarar admesos amb 
necessitat de realització de  la prova de coneixements de llengua catalana a 5 aspirants  

P48 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o 
servei determinat, a temps parcial, la Sra. Eva Francisca Llambrich Pallarés, per tal de 
desenvolupar les tasques de tècnica compartida de Joventut. 

P49 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o 
servei determinat, a jornada completa, la Sra. Cristina Maigí Canalda, per tal de 
desenvolupar les tasques pròpies de tècnica per dur a terme l’actuació Xarxa d’Impulsors 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
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P50 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte de durada 
determinada, d’interinitat a temps parcial, Sra. Maria Cinta Rius Franch, per tal de 
desenvolupar les tasques de subaltern al Centre d’innovació i desenvolupament turístic 
del Baix Ebre. 

P51 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte de durada 
determinada, d’interinitat a temps parcial, Sra. Míriam Nieto Colomines, per tal de 
desenvolupar les tasques  d’auxiliar-informadora turística al Centre d’innovació i 
desenvolupament turístic del Baix Ebre. 

S14 Renovar l’autorització d’abocament, de l’establiment J. GARAU, SA situat a la Ctra. 
València, s/n de Tortosa, per abocar un cabal mig de 175 m3/any d’aigües residuals 
sanitàries i neteges puntuals dels vehicles, a la xarxa municipal de clavegueram. 

S15 Autoritzar a l’establiment RESTAURANT VASCOS, CB per abocar amb camió-cisterna 
les aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a l’EDAR de Tortosa-
Roquetes o de l’Ampolla. 

 

 
PUNT 3è- Donar compte de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Joan 
Font Ballesteros. 
 
El Sr. Joan Font Ballesteros conseller del grup comarcal del PP, va presentar, amb data  4 
de maig de 2015, la seva dimissió com a conseller comarcal. 
 
El Ple del Consell, per unanimitat, se’n dóna per assabentat. 
 
PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut per a 
desenvolupament del programa 7 comarques. 
 
Els Programes de suport al desenvolupament local regulats en l’Ordre EMO/258/2014, de 5 
d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a 
l'any 2014 (DOGC núm. 6683, d’11.8.2014), modificada per l’Ordre EMO/287/2014, de 25 de 
setembre (DOGC núm. 6717, de 30.9.2014), tenen per objectiu permetre a les entitats locals, 
en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, 
coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en 
el marc d’un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible 
possible i el disseny d’accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació 
d’atur, com sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics pel 
territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les 
empreses de cada territori.  
 
La planificació de les estratègies territorials de desenvolupament es constitueix en aquest 
sentit com una eina necessària per tal de fer un punt d’inflexió en el diagnòstic del territori i 
que permeti la identificació dels projectes i les actuacions prioritàries de desenvolupament 
social i econòmic a posar en pràctica. 
 
 Mitjançant el Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya vol oferir suport tècnic i financer als processos de planificació 
estratègica d’ampli abast territorial, que permeti a les diferents estructures de 
desenvolupament local de Catalunya l’elaboració de plans estratègics territorials, aportar 
assistència tècnica i financera per al disseny i implementació de plans d’acció i garantir a les 
entitats locals el suport en el lideratge per al desenvolupament socioeconòmic. 
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El Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: 
projecte Treball a les 7 comarques, posa a disposició de les entitats locals una sèrie d’eines 
que permeten millorar el coneixement de les característiques del teixit productiu del territori 
com a base per al disseny i implementació de les accions ocupacionals i de desenvolupament 
local, fomentar l’impuls d’accions per identificar i donar suport als sectors estratègics de cada 
territori, integrar en el disseny dels projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i 
accions de suport a les persones desocupades del territori d’una forma coherent i 
complementària, així com contribuir a una millora de la integració vertical de les 
actuacions/subvencions sectorials per aconseguir un major impacte de les actuacions 
públiques al territori. 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha publicat la Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril, per 
la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades 
als programes de suport al desenvolupament local que té per objecte obrir la convocatòria 
corresponent a l’any 2015 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de 
subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local del Servei d’Ocupació de 
Catalunya següents : el Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, el 
Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i, especialment, el . Programa 
de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte 
Treball a les 7 comarques. 
 
Amb l'objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació a les 7 
comarques seleccionades pel Govern, el Programa de suport als territoris amb més 
necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, posa a 
disposició de les entitats locals una sèrie d’eines que permeten millorar el coneixement de les 
característiques del teixit productiu del territori com a base per al disseny i implementació de 
les accions ocupacionals i de desenvolupament local, fomentar l’impuls d’accions per 
identificar i donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny dels 
projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a les persones 
desocupades del territori d’una forma coherent i complementaria, així com contribuir a una 
millora de la integració vertical de les actuacions/subvencions sectorials per aconseguir un 
major impacte de les actuacions públiques al territori. 
 
L’objecte d’aquest Programa és donar suport a projectes de caràcter integrat que combinin, 
en el marc d’un pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local 
dirigides a: 
 
a) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els 
col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori. 
b) Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estratègics del 
territori. 
c) Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les 
actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la 
ciutadania. 
 
Aquest programa  té, entre d’altres objectius, l’impuls de processos de cooperació i 
concertació a nivell territorial entre el sector públic i el sector privat per tal d’afavorir el 
desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació,la qual cosa fa que es preveu que només  
s’haurà de presentar un únic projecte per comarca. 
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El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un projecte per tal de poder acollir-se a 
aquesta convocatòria i , atès que finalitza el termini per la seva presentació, aquesta 
Presidència considera necessari tramitar la sol·licitud i posteriorment ratificar la seva 
presentació pel Plenari del Consell Comarcal ha estat presentat dins el termini marca per la 
convocatòria. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Dinamització Econòmica, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer: Ratificar la resolució del President del Consell comarcal del baix Ebre de data 19 de 
maig de 2015 i, conseqüentment, Que  el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la 
convocatòria dels ajuts destinats al el Programa de suport als territoris amb més necessitats 
de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, d’acord amb les 
disposicions de l’ORDRE EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i amb la Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local que té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 
2015 
 
Segon:  Aprovar els projectes que detallen les actuacions i conseqüentment, sol·licitar un ajut 
de 328.758,15€ per al desenvolupament dels següents projectes: 
 

Pressupost global Baix Ebre Avant desglossat per accions  
 

Programa Codi 
Acció 

Identificació Denominació de l’acció Cost total de l’acció 

1 

1.1 

1.1.1 
Pròrroga de la directora del projecte 
de dinamització comarcal 

34.365,38€ 

1.1.2 
Pròrroga de la tècnica de suport del 
projecte de dinamització comarcal 

29.689,96€ 

1.2 1.2.1 
Personal de suport a la coordinació i 
gestió del projecte 

10.412,08€ 

2 

2.1 

2.1.1 
Sortim a l’exterior!. Assistència tècnica 
per internacionalitzar les empreses 
agroalimentàries del Baix Ebre 

20.908,80€ 

2.1.2 
Growing up. Anem a créixer!. 
Assistència tècnica per al creixement 
empresarial 

64.634,09€ 

2.1.3 
Assistència tècnica per dissenyar un 
servei d’inserció laboral a la comarca 
del Baix Ebre. 

34.727,00€ 

2.1.4 
Assistència tècnica per fomentar la 
cooperació entre empreses turístiques. 

21.417,00€ 

2.2 2.2.1 
Comunicació i difusió de les accions 
del projecte. 

9.497,77€ 

2.3 2.3.1 
Jornada tècnica per a la projecció i 
valorització del producte gastronòmic 
del territori. 

20.812,00€ 
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2.5 

2.5.1 
Guanya visibilitat a la Xarxa! Cicle de 
seminaris per crear la teva estratègia 
empresarial online. 

16.800,00€ 

2.5.2 
Seminari de creativitat culinària amb 
producte de proximitat. 

5.470,00€ 

2.5.3 
Seminaris de creació de producte 
turístic. 

13.128,50€ 

3 3.1 

3.1.1 
Curs de cuina amb tocs de cuina 
internacional i de proximitat. 

21.366,50€ 

3.1.2 
Curs de pastisseria, rebosteria i postres 
elementals de restaurant. 

21.150,00€ 

3.1.3 
Curs de promoció turística i informació 
al visitant. 

19.400,00€ 

3.1.4 
Curs de conducció d’activitats 
físicoesportives en el medi natural. 

21.507,75€ 

   
 
Cost Total Accions 
 

365.286,83€ 

   
 
Subvenció Sol·licitada 
 

328.758,15€ 

 
 

Tercer: Traslladar aquest sol·licitud al Departament d’Empresa i Ocupació per tal que 
produeixi l’efecte corresponent. 
 
 
PUNT 5è- Aprovació s’escau, de l’encàrrec de gestió al COPATE per dur a terme les 
accions derivades del conveni signat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per 
actuacions en mate`ria de la Reserva de la Biosfera. 
 
Amb data 30 d’abril de 2015 la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya i el President 
del Consell Comarcal del Baix Ebre han signat el Conveni de Col·laboració entre el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre per dur a terme un diagnòstic i 
una avaluació de l’impacte que pot tenir la declaració de la Reserva de la Biosfera de Terres 
de l’Ebre en l’ocupació i en l’activitat socioeconòmica de les comarques que integren les 
Terres Ebre. 
 
El dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir el nou Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE) integrat pels Consells comarcals del Baix Ebre, el Montsià, la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 
 
El Consorci es vertebra amb cinc grans àrees de treball: la salubritat pública, la gestió dels 
residus, l’assistència tècnica a les administracions, l’entorn natural i territori i,  per últim, la 
Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre. 
 
Concretament, en relació a aquesta darrera àrea, li correspon executar la planificació, 
implementació, gestió i promoció de les accions necessàries per implantar i desenvolupar la 
Reserva de la Biosfera i entre d’altres, el foment de la participació dels agents territorials i 
l’impuls i la coordinació del Consell Consultiu i dels demés òrgans derivats i associats a la 
Reserva (observatoris, taules de coordinació i grups de treball). 
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Per a la consecució dels seus objectius, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres 
de l’Ebre realitzarà les funcions que siguin necessàries i en especial, i entre d’altres,  
realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes. 
 
L’article 3.5 dels Estatus que regeixen el Consorci disposa que el Consorci es constitueix 
com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun del Consells 
Comarcals que el conformen, als efectes d’allò assenyalat a l’article 24.6 del Text Refós de 
la Llei de contractes del sector públic (aprovat pel R.D.L 3/2011, de 14 de novembre) de les 
quals pot rebre encàrrecs de gestió, d’execució obligatòria pel Consorci, d’acord amb les 
instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les relacions 
del Consorci amb els poders adjudicadors dels quals constitueix mitjà propi instrumental i 
servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través dels 
encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, 
dependent i subordinat. 
 
Atesos els mitjans i les possibilitats tècniques del Consell Comarcal del Baix Ebre, es 
considera que la forma adequada de desenvolupar les obligacions derivades del Conveni 
signat amb data 30 d’abril passat, es mitjançant l’encàrrec de gestió al nostre instrument 
tècnic.  
 
Aquest encàrrec de gestió està motivada per la mateixa creació del COPATE com a òrgan 
tècnic dels consells comarcals que el conformen i atenent a que aquest consorci recull tots 
els professionals que, fins ara, han estat prestant serveis en l’àmbit de l’anterior Consorci de 
Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià, atenent a la seva vàlua, 
experiència i coneixement excepcional del territori i dels serveis que ara se’ls encarrega de 
gestionar tècnicament.  
 
L’encàrrec de gestió no ha de suposar cessió de cap tipus; és responsabilitat del Consell 
Comarcal del Baix Ebre dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o 
en els que s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec i serà el responsable de 
l’execució i justificació de les accions davant del SOC. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de 
Dinamització Econòmica, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals presents del 
grup de CiU, els 5 consellers comarcals presents del grup del PSC i un dels membres del 
grup comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 6 membres presents del grup comarcals del 
grup d’ERC, el ple del consell adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.   Atesos els mitjans i les possibilitats tècniques del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
es considera que la forma adequada és l’encàrrec de gestió. 
 
Aquest encàrrec de gestió està motivat per la mateixa creació del COPATE com a òrgan 
tècnic dels consells comarcals que el conformen i atenent a que aquest consorci recull tots 
els professionals que, fins ara, han estat prestant serveis en l’àmbit del CODE, atenent a la 
seva vàlua, experiència i coneixement excepcional del territori i dels serveis que ara se’ls 
encarrega de gestionar tècnicament.  
 
L’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius en el seu exercici; és responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Ebre dictar 
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els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que s’integri l’activitat 
material concreta objecte d’encàrrec. 

 
Segon L’activitat objecte d’encàrrec serà l’execució dels treballs per dur a terme un 
diagnòstic i una avaluació de l’impacte que pot tenir la declaració de la Reserva de la 
Biosfera de Terres de l’Ebre en l’ocupació i en l’activitat socioeconòmica de les comarques 
que integren les Terres Ebre. 
 
Tercer.- Mentre duri l’encàrrec de gestió i no s’acordi cap modificació, el Consell Comarcal 
del Baix Ebre aportarà al COPATE, la quantitat corresponent a l’import que obtingui del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per raó del conveni signat amb data  

 
Quart. El termini de vigència de l’encàrrec de gestió s’inicia amb data 1 de juny de 2015 i 
serà vigent mentre no es modifiqui el conveni del qual prové o el Servei d’Ocupació de 
Catalunya comuniqui alguna variació respecte la seva execució 

 
Cinquè. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per subscriure el document 
de formalització i donar-li la tramitació corresponent. 
 
 
PUNT 6è- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la segona 
convocatòria del Premi Projecte Jove 2015. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, com en anualitats anteriors, té la voluntat de guardonar 
les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense ànim de 
lucre radicades al Baix Ebre, tal i com ha efectuat en els darrers anys. 
 
El Ple del Consell, en la sessió de data 23 de gener d’enguany ja va aprovar unes bases 
per a l’atorgament del Premi Projecte Jove 2015. En aquell moment es va optar per 
avançar les dates de gestió del premi, en presentació i atorgament, a fi d’impulsar activitats. 
Un cop finalitzada la convocatòria i atenent a la realitat, s’ha considerat que la millor opció 
era donar al premi la mateixa forma que anualitats anteriors i allargar el temrini de 
presentació fins al mes d’octubre i l’atorgament al mes de desembre.  
 
Atès que ls destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim 
de lucre que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que 
desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin 
alguna activitat que destaqui en el món juvenil i tenint en compte la voluntat, sempre 
manifestada d’aquest consell comarcal, de potenciar l’activitat econòmica i el jovent, es 
considera oportú obrir una segona convocatòria d’ajuts que incentivi la participació i els 
projectes econòmics en l’àmbit juvenil. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
de Foment de la Cohesió Social, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir la SEGONA CONVOCATÒRIA 
l’atorgament del Premi “PROJECTE JOVE 2015”, de conformitat amb l’article 124 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny. 
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Bases reguladores de la segona convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove 2015 

 
1. Objecte de la convocatòria 

El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza el Premi Projecte Jove 2015 amb la finalitat de guardonar les 

millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense ànim de lucre radicades al Baix 

Ebre, l'any 2015.  

El premi es únic i s’atorgarà avaluant de forma conjunta els projectes presentats en primera i en segon 

convocatòria. 

2. Destinataris 

Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre que tinguin la 

seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions destinades al jovent de la 

comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat que destaqui en el món juvenil.  

3. Activitats objecte del premi 

Les activitats s'hauran de desenvolupar seguint les línies d'actuació i els reptes del Pla Nacional de 

Joventut.  

El PNJCat 2010-2020 s'estructura a partir de 7 reptes als quals es vol fer front durant els propers 10 anys. 

Aquesta estructura es correspon amb la concepció integral de la joventut de la qual parteix el Pla i que vol 

defugir d'una acció compartimentada i sectorial:  

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

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

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

 Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut.  

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

les persones joves.  

 Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l'oferta cultural respongui als 

objectius educatius i socialment cohesionadors.  

 Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 

sostenible i innovadora en les formes d'organització col•lectiva. 

4. Sol·licituds 

Per tal d'optar al premi Projecte Jove 2015, els aspirants hauran de presentar el full de sol·licitud, segons el 

model oficial facilitat al mateix Consell Comarcal o bé a través de la web del consistori 

http://www.baixebre.cat, degudament emplenat, al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre 

(Carrer Barcelona, 152, de Tortosa), en horari de 9h a 14h. 

S'admetrà com a màxim una sol·licitud per persona física o entitat. No s’admetran sol·licituds per a 

projectes presentats en la primera convocatòria 
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5. Documentació a presentar i termini 

Caldrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre:  

 Model de sol·licitud degudament emplenat.  

 El projecte s’haurà de presentar en format pdf i gravat en un CD. Cada projecte inclourà la descripció 

detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar especialment:  

1.  Programa  

2.  Objectius  

3.  Destinataris  

4.  Incidència en el jovent 

5.    Originalitat de l'actuació 

 Pressupost detallat de l'actuació. 

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

 Fotocòpia dels estatuts,degudament registrats.  

El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a aquesta convocatòria serà el dia 31 

d’octubre  de 2015.  

 

6. Procediment de tramitació 

Un cop rebudes les sol·licituds, s'avaluarà que aquestes compleixin les característiques esmentades a la 

base cinquena. Si és així, els projectes es trametran als membres del tribunal per a la seva valoració. En 

cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es 

procedirà a la valoració de cap sol·licitud que no compleixi les característiques esmentades a la base 

cinquena.  

Per a l'esmena de defectes dels projectes es requerirà al sol·licitant, per escrit, per tal que, en el termini 

màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, es presenti la documentació 

sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació demanada, el projecte es 

descartarà i es deixarà fora de concurs. 

7. Dotació econòmica del premi 

S'estableix  un únic premi de 1.000€ al millor projecte. 

L’atorgament serà únic per als projectes presentats en primera i en segona convocatòria.  

8. Resolució del Premi 

La resolució i acte d’entrega del Premi tindrà lloc durant el mes desembre de 2015. 
 

9. Composició del Jurat 

El Jurat encarregat de valorar les obres presentades estarà format pels següents membres:   



 

 

13 

President:  

 El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.  

Vocals: 

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

 El conseller comarcal delegat del Departament de Joventut. 

 Un membre de cada grup polític de la corporació.  

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

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

10. Criteris de valoració 

La puntuació dels projectes es determinarà en funció dels següents criteris: 

Criteri d’avaluació: 

 Avaluació del programa (fins 20 punts) 

 Compliment dels objectius-reptes (fins 20 punts) 

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

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

Nombre de joves beneficiaris 

 Fins a 10 joves (5 punts) 

 De 11 a 20 joves (10 punts) 

 De 21 a 30 joves (15 punts) 

 De 31 a 40 joves (20 punts) 

 De 41 a 50 joves (25 punts) 

 Més de 50 joves (30 punts) 

A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.  

11. Lliurament del Premi 

El lliurament del premi es durà a terme en el decurs d'un acte, la data del qual es donarà a conèixer en el 
moment oportú. 

 
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases mitjançant un 
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de 
la corporació, així com una referència de l’anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l’esmentada 
aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’article 
124 del Reglament d’obres, activitats i servies dels ens locals. 
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PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del Protocol addicional 
de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
en matèria de serveis socials. 
 
El dia mes de maig de 2012, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de 
Benestar Social i Família van signar e contracte programa on es concretaven els serveis i 
programes  en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat per al període 2012-2015. 
 
Aquest document feia èmfasi en la importància de fer del Contracte programa l’únic 
instrument de relació amb els ens locals i s’aportava, per tant, per incloure gradualment tots 
els serveis i programes de l’àmbit competencial del Departament de Benestar Social i 
Família. 
 
En aquest marc establert pel contracte programa s’ha definit el protocol addicional 
d’actualització dels acords signats el 2012 i s’ha presentat la proposta del serveis i 
finançament per al 2015. 
 
El document ha estat  signat pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre i per la 
Consellera de Benestar Social i Família per la qual cosa es procedeix a la seva ratificació. 
 
No obstant això, el Consell Comarcal del Baix Ebre vol fer constar davant el Departament 
de Benestar Social i família que, com a conseqüència de diversos factors, entre ells 
l’enduriment dels barems per l’accés a la dependència, així com el retard acumulat de la 
seva valoració, fet pel qual transitòriament s’acudeix al SAD Social, les hores prestades a 
l’exercici 2013 van ser 7.474,30 i durant l’any 2014 van ser 9.269,5, incrementant-se per 
tant en 1.795,2. La tendència a l’exercici 2015 continua sent la mateixa ja que durant els 
dos primers mesos de l’any, les hores de prestació de SAD- Social s’han incrementat en 
112 respecte als dos primers mesos de l’exercici 2014.  Per tant l’aportació del 
Departament de Benestar de 87.948,93 euros resulta insuficient. 
 
D’altra banda, respectes els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència  (EAIA) es vol 
deixar constància de la importància de comptar amb una assistència professional de 
supervisió externa. Com a Consell Comarcal procurem distribuir de forma adequada els 
ingressos que es perceben per part de la Generalitat destinats al Servei de l’EAIA/SIFE i 
considerem que seria del tot recomanable que es destinessin recursos per poder comptar 
amb un espai de supervisió externa. Considero que hauríem de poder incloure en la 
justificació  aquest concepte, dins  l’import que ens han assignat 
 
Respecte l’equip professional del Servei d’Integració en Família Extensa, queda igual que 
l’any passat, en la millora dels mòduls. Es vol fer que seria molt positiu per a la feina 
desenvolupada la possibilitat de disposar de dos tècnics superiors i un tècnic mig, així  
podríem conservar part de la plantilla actual del SIFE i no haver de prescindir del pedagog. 
El cost no varia gaire una diferencia de 4.145,96€ a l’any. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
d’Atenció a les Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
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Primer.  Ratificar la signatura del Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte 
programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012, fent constar davant el 
departament les consideracions de la part expositiva. 
 
Segon. Trametre l’acord al Departament de Benestar Social i Família per tal que produeixi 
l’efecte corresponent. 
 
 
PUNT 8è-  Aprovació,  si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre 
i de Roquetes per al funcionament ordinari dels centres oberts durant l’any 2015. 
 
El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
comarcal del Baix Ebre tenen signat el Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat 
 
Aquest document articula els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal del Baix Ebre quant a la 
prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els 
objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que 
permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. 
 
El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de 
Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família i que ha d’englobar tots els serveis 
i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera progressiva 
en el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren ambdues 
parts 
 
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord 
amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de 
cadascun. 
 
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, 
estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una 
situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa 
que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix 
les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, i entre aquestes 
preveu l’atenció en centre obert.  
 
Els centres oberts són serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents que 
requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament a aquells que estan en situació 
de risc. El servei de centre obert està previst en la Cartera de serveis socials vigent 
(prestació 1.1.6.1.) com a servei social bàsic i com a prestació garantida per tal de 
proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint el seu 
desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el 
deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. 
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Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de 
l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo amb 
desenvolupament personal i integració social i potenciant l’adquisició d’aprenentatges 
 
En el protocol addicional de la concreció d’actuacions per a l’exercici 2015, el Departament 
de Benestar Social i família ha inclòs la Fitxa núm. 2.1.: “Serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert” . 
 
Aquest protocol recull, per primer cop, l’obligació del Consell Comarcal del Baix Ebre de  
finançar  la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del sistema 
d’informació i del suport administratiu 
 
Per tal de poder atendre aquests compromisos, el Departament de Benestar Social i 
Família, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aportarà la 
quantitat de 66.055,00 euros per al desenvolupament de les actuacions següents: 
Programa de serveis socials de centres oberts, amb la següent distribució: 

 
- Ajuntament de Deltebre: 44.104,00 euros. 
- Ajuntament de Roquetes: 21.951,00 euros. 

 
 
Atesa la necessitat de regular les relacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 
ajuntaments afectats s’ha elaborat una proposta de conveni. 
 
Igualment, l’Ajuntament de Deltebre i l’Ajuntament de Roquetes tenen signat amb el 
Consell Comarcal del Baix Ebre el conveni marc de serveis socials per a la prestació, el 
manteniment i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de serveis 
socials d’atenció pública, i altres programes relatius al benestar social, en el qual cal 
incloure aquesta nova prestació. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
d’Atenció a les Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 
ajuntaments de Deltebre, d’una banda i del Roquetes, de l’altra, per al manteniment dels 
centres oberts dels seus municipis. 
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar l’acord als ajuntament de Deltebre i Roquetes. 
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PUNT 9è- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del text de l’ordenança fiscal 
T6 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis turístics per part del Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària celebrada el divendres dia 20 de març de 
2015, va Aprovar, inicialment, els text de l’ordenança fiscal T6 reguladora de la taxa per a la 
prestació de serveis turístics per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Transcorregudes unes setmanes s’ha comprovat que seria convenient adoptar alguns 
conceptes a la realitat actual de funcionament dels serveis prestats. 
  
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
d’Afers Interns, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar, inicialment, el text modificat de l’ordenança fiscal T6 reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis turístics per part del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, por un termini de trenta 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, per tal que aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i els  suggeriments que considerin oportuns. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al BOP o al 
DOGC. 
 
Tercer. Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin 
al·legacions ni reclamacions, que tots els documents que integren l’expedient s’entenguin 
aprovats automàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord 
exprés, i que es publiqui el text íntegre al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i una 
ressenya de l’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis, físic i electrònic,  de la corporació. 
 
Quart. Fer tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, de l’acord 
d’aprovació  de l’ordenança. 

 
Cinquè. Facultar el Sr. President per tal de subscriure i signar tota mena de documents per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
PUNT 10è- Propostes d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
PUNT 11è- Informes de govern, si s’escau. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
PUNT 12è- Torn de control, precs i preguntes. 
 
No es produeix cap intervenció. 
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Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 13:45 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària 
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.  
          Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 


