ACTA 06/2015 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
MEMBRES ASSISTENTS
President
Sr. Lluís Soler Panisello

MEMBRES EXCUSATS

Caballeria Ayala, Roser
Curto Querol, Joan
Gilabert Mangrané, Carlos

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
Cid Martí, Ferran
Fabra Serral, Moisés
Ferré Fandos, Alfredo
Ferré Franquet, Joan
Gamundi Vilà, Alícia Victòria
Gas Ferré, Francesc
Gaseni Blanch, Jordi
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 Alfara de Carles, sent les 14:30 hores del dia 12 de juny de 2015, a l’Alberg del Parc
Natural dels Ports, 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 9 de juny
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 29 de maig de 2015
2n. Donar compte de resolucions de Presidència.
3r. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament de Deltebre per a la
col·laboració interadministrativa en la utilització del Centre d’Innovació i Desenvolupament
Turístic del Baix Ebre conegut com espai “EbreTerra, Centre d’Inspiració Turística
4t. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases per atorgament d’ajuts per a ensenyament
musical, any 2015
5è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre i de
Roquetes per tal de col·laborar mútuament en el desenvolupament del Programa de
suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període de vacances
escolars d’estiu.
6è. Aprovació, si s’escau, del cessament del gerent per renúncia prèvia del titular
7è. Aprovació, si s’escau, de nomenament de gerent amb caràcter transitori
8è. Propostes d’urgència.
9è. . Informes de govern, si s’escau.
10è. 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 29 de maig 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 21 membres presents, l’acta
5/2015 de la sessió ordinària de data 29 de maig de 2015.

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.
AP23
AP24
AP25
AP26

ASSUMPTE
Atorgar el servei de teleassistència a diverses sol·licituds presentades.
Atorgar, modificiar, canviar i ampliar el servei d’ajuda a domicili a diverses sol·licituds
Atorgar, donar de baixa i modificar el servei de transport adaptat a diverses sol·licituds
Donar d’alta del servei d’intervenció familiar a les sol.licituds presentades
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D02

P52

P53

P54

S16

S17

Adscriure com alumne-becari en pràctiques el Sr. Charly Alabernia Chevappe per tal de
desenvolupar tasques de suport al Centre EbreTerra com a informador turístic, guia de
l’espai museístic i altres tasques de suport al centre.
Acceptar la petició de prórroga de l’excedència voluntària per interés particular
sol·licitada per la Sra. Carmen Hierro Martínez, treballadora familiar de l’EBASP
mitjantçant escrit de data 23 de maig de 2014, amb efectes del dia 11 de juny de 2014 i,
inicialment, pel període d’un any.
Modificar, a partir del dia 1 de juny de 2015, el contracte temporal, per obra o servei
determinat, a temps parcial, subscrit amb la treballadora Montserrat Brull Arbós, amb la
qual cosa passa de realitzar una jornada laboral de 27 hores 15 minuts setmanals a una
jornada de 22 hores setmanals.
Modificar la durada del contracte d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb la Sra. Rosa
Maria Rodríguez Rodríguez en data 10 de setembre de 2013, per tal de desenvolupar les
tasques de treballadora familiar de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Autoritzar la renovació ambiental referent al vector aigües residuals a integrar a la
llicència ambiental a l’abocament de les aigües residuals de l’activitat TORTOSA SALUT,
SL, (Pl. Joaquim Bau de Tortosa), sempre que es compleixin les condicions establertes.
Autoritzar renovar l’autorització d’abocament de l’establiment JUAN JOSÉ RASCÓN
HERNÁNDEZ situat al Pol. Ind. La Ravaleta, parc. 1.15 Roquetes, per abocar un cabal
mig de 300 m3/any d’aigües residuals sanitàries i neteja puntual de vehicles, a la xarxa
municipal de clavegueram.
PUNT 3è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament de Deltebre per
a la col·laboració interadministrativa en la utilització del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Turístic del Baix Ebre conegut com espai “EbreTerra, Centre
d’Inspiració Turística.
“Amb data 18 de desembre de 2012, el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de
Deltebre van signar un conveni que establia els primers fonaments de col·laboració per tal de
poder dur a terme les actuacions que fessin possible la construcció del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Turístic del Baix Ebre en un espai de titularitat municipal que, per la seva
ubicació i singularitat, es presentava con un emplaçament idoni per tal que aquest nou
equipament pugues esdevenir clau en el desenvolupament econòmic de territori.
Posteriorment, en data 15 de maig de 2015, van signar un segon conveni per tal d’establir les
relacions entre l’Ajuntament de Deltebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre a fi de regular la
vinculació, tant jurídica com operativa, de cadascuna d’aquestes administracions locals amb
l’immoble, respecte l’edifici preexistents, l’edifici de l’ampliació i els terrenys de l’espai
conegut actualment com Plaça dels sequers, ubicats al carrer Estació, núm. 53 de Deltebre.
Aquest conveni signat amb data 15 de maig de 2013, preveu que el Consell Comarcal del
Baix Ebre coneix, accepta i recolza la voluntat, manifestada pel plenari de l’Ajuntament de
Deltebre, de sol·licitar restabliment de la situació actual respecte la cessió i transmissió
gratuïta de la finca si, per venciment del període acordat, per impossibilitat material u
operativa, per qualsevol alteració de la personalitat jurídica de l’administració comarcal, per
incompliment de les obligacions derivades de la cessió o per qualsevol altra causa objectiva o
subjectiva, el Consell Comarcal del Baix Ebre no pogués mantenir la cessió d’ús que pugui
atorgar-li l’Estat Espanyol.
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Preveu també que el Consell Comarcal del Baix Ebre reconeix un dret preferent de
l’Ajuntament de Deltebre a sol·licitar el restabliment de la situació actual un cop transcorregut
el termini de 30 anys de cessió sol·licitat. Si, finalitzat aquest termini l’Ajuntament de Deltebre
no fa efectiva la seva preferència en la sol·licitud de cessió i transmissió de la finca, serà el
Consell Comarcal qui podrà realitzar la petició.
El conveni disposa que el Consell Comarcal es compromet, de forma expressa i manifesta, a
utilitzar l’equipament Centre d’Innovació i desenvolupament Turístic, únicament i
exclusivament per tal de realitzar les actuacions descrites en el projecte constructiu i en la
memòria que ha servit de base per aconseguir el finançament, mitjançant fons europeus
FEDER, per a l’execució de l’actuació.
Per aplicació del conveni signat, el Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix a l’Ajuntament
de Deltebre la prioritat en l’ús de la sala d’exposicions i de la plaça dels Sequers, per a
activitats organitzades pel propi Ajuntament, per tal de dur a terme actes d’exposició, culturals
o lúdics i especialment i de forma expressa per a la realització dels actes de festes majors
que, tradicionalment, s’han realitzat en aquest espai. Disposa també el conveni que per tal de
poder optimitzar l’ocupació de l’espai i garantir la seva utilització per part de l’Ajuntament de
Deltebre, es crea una comissió mixta de gestió que estarà formada per tres representants de
cadascuna de les administracions, per designació del plenari. Aquesta comissió acordarà, de
forma interna, el seu funcionament, i tindrà com a tasca aprovar un calendari d’utilització, el
sistema de sol·licitud d’espais, el sistema de comunicació entre ambdues parts de totes les
accions que puguin incidir en el desenvolupament conjunt d’activitats, entre d’altres aspectes
que consideren necessari regular.
Atès que amb data 1 d’abril va entrar en funcionament el centre objecte d’aquest conveni, amb
dues parts consideren necessari fixar les relacions entre ambdues parts per a l’ús garantit
d’aquest espai.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Dinamització Econòmica, i per unanimitat dels 21 membres presents que conformen
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Deltebre i el Consell
Comarcal de Baix Ebre per a la col·laboració interadministrativa en la utilització del Centre
d’Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre conegut com espai “EbreTerra, centre
d’inspiració turística”, que s’annexa.
CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL CONSELL
COMARCAL DE BAIX EBRE PER A LA COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA EN LA
UTILITZACIÓ DEL CENTRE D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL BAIX
EBRE CONEGUT COM ESPAI “EBRETERRA, CENTRE D’INSPIRACIÓ TURÍSTICA”
Tortosa,
REUNITS
D’una banda,
President del Consell Comarcal del Baix Ebre que actua per raó
de l’acord plenari de data 12 de juny de 2015.
De l’altra,

de l’Ajuntament de Deltebre que actua per raó de l’acord plenari

Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua per a aquest acte i
4

MANIFESTEN
I. Amb data 18 de desembre de 2012, aquestes dues administracions ja van signar un conveni que
establia els primers fonaments de col·laboració per tal de poder dur a terme les actuacions que
fessin possible la construcció del Centre d’Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre en
un espai de titularitat municipal que, per la seva ubicació i singularitat, es presentava con un
emplaçament idoni per tal que aquest nou equipament pugues esdevenir clau en el
desenvolupament econòmic de territori.
II. Posteriorment, en data 15 de maig de 2015, van signar un segon conveni per tal d’establir les
relacions entre l’Ajuntament de Deltebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre a fi de regular la
vinculació, tant jurídica com operativa, de cadascuna d’aquestes administracions locals amb
l’immoble, respecte l’edifici preexistents, l’edifici de l’ampliació i els terrenys de l’espai conegut
actualment com Plaça dels sequers, ubicats al carrer Estació, núm. 53 de Deltebre.
III. Aquest conveni signat amb data 15 de maig de 2015, preveu que el Consell Comarcal del Baix
Ebre coneix, accepta i recolza la voluntat, manifestada pel plenari de l’Ajuntament de Deltebre, de
sol·licitar restabliment de la situació actual respecte la cessió i transmissió gratuïta de la finca si,
per venciment del període acordat, per impossibilitat material u operativa, per qualsevol alteració
de la personalitat jurídica de l’administració comarcal, per incompliment de les obligacions derivades
de la cessió o per qualsevol altra causa objectiva o subjectiva, el Consell Comarcal del Baix Ebre
no pogués mantenir la cessió d’ús que pugui atorgar-li l’Estat Espanyol.
IV. Preveu també que el Consell Comarcal del Baix Ebre reconeix un dret preferent de
l’Ajuntament de Deltebre a sol·licitar el restabliment de la situació actual un cop transcorregut el
termini de 30 anys de cessió sol·licitat. Si, finalitzat aquest termini l’Ajuntament de Deltebre no fa
efectiva la seva preferència en la sol·licitud de cessió i transmissió de la finca, serà el Consell
Comarcal qui podrà realitzar la petició.
V. El conveni disposa que el Consell Comarcal es compromet, de forma expressa i manifesta, a
utilitzar l’equipament Centre d’Innovació i desenvolupament Turístic, únicament i exclusivament
per tal de realitzar les actuacions descrites en el projecte constructiu i en la memòria que ha servit
de base per aconseguir el finançament, mitjançant fons europeus FEDER, per a l’execució de
l’actuació.
Així, per tant, el destí de l’equipament serà:
- Punt d’informació i serveis turístics
- Servei d’atenció personalitzada al visitant
- Espai Gastronòmic de formació i difusió de la cuina del territori
- Espai per activitats formatives
- Espai de trobada d’agents turístics i culturals
- Espai de museïtzació estàtica i dinàmica
- Espai obert i interior d’aprofitament social per actes culturals i festius
VI. Per aplicació del conveni signat, el Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix a l’Ajuntament
de Deltebre la prioritat en l’ús de la sala d’exposicions i de la plaça dels Sequers, per a activitats
organitzades pel propi Ajuntament, per tal de dur a terme actes d’exposició, culturals o lúdics i
especialment i de forma expressa per a la realització dels actes de festes majors que,
tradicionalment, s’han realitzat en aquest espai.
VII. Disposa també el conveni que per tal de poder optimitzar l’ocupació de l’espai i garantir la
seva utilització per part de l’Ajuntament de Deltebre, es crea una comissió mixta de gestió que
estarà formada per tres representants de cadascuna de les administracions, per designació del
plenari. Aquesta comissió acordarà, de forma interna, el seu funcionament, i tindrà com a tasca
aprovar un calendari d’utilització, el sistema de sol·licitud d’espais, el sistema de comunicació
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entre ambdues parts de totes les accions que puguin incidir en el desenvolupament conjunt
d’activitats, entre d’altres aspectes que consideren necessari regular.
VIII. Atès que amb data 1 d’abril va entrar en funcionament el centre objecte d’aquest conveni, amb
dues parts consideren necessari fixar les relacions entre ambdues parts per a l’ús garantit d’aquest
espai.
Així, per tot l’exposat, ambdues parts
CONVENEN
Primer. ÚS PRIORITARI DELS ESPAIS
Per raó del conveni signat amb data 15 de maig de 2013, el Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix
a l’Ajuntament de Deltebre la prioritat en l’ús de la sala d’exposicions i de la plaça dels Sequers,
per a activitats organitzades pel propi Ajuntament, ja sigui directament o en col·laboració amb
entitats, per tal de dur a terme actes d’exposició, culturals o lúdics i especialment i de forma
expressa per a la realització dels actes de festes majors que, tradicionalment, s’han realitzat en
aquest espai.
Per a l’efectiva utilització dels espais descrits, l’Ajuntament de Deltebre comunicarà al Consell
Comarcal del Baix Ebre, per escrit adreçat a la persona responsable de la coordinació / a la
presidència del Consell la previsió d’ocupació dels espais, indicant data i horaris i qualsevol altra
dada o circumstància que afecti al funcionament ordinari del Centre.
La prioritat d’ús es garantirà sempre i quan no hi hagi programada cap activitat que, per la seva
tipologia, programació, característiques tècniques o altra circumstància, sigui impossible planificar
una nova data d’execució.
Per tal de garantir l’ús prioritari, es recomana a l’Ajuntament la presentació d’un programa
trimestral d’activitats a desenvolupar e el Centre.
Segon. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per tal de poder optimitzar l’ocupació de l’espai i garantir la seva utilització per part de l’Ajuntament
de Deltebre, es crea una comissió mixta de gestió que estarà formada per tres representants de
cadascuna de les administracions, per designació del plenari. Aquesta comissió acordarà, de
forma interna, el seu funcionament, i tindrà com a tasca aprovar un calendari d’utilització, el
sistema de sol·licitud d’espais, el sistema de comunicació entre ambdues parts de totes les
accions que puguin incidir en el desenvolupament conjunt d’activitats, entre d’altres aspectes que
consideren necessari regular.
S’integrarà també en la comissió de seguiment el tècnic comarcal responsable de coordinar el centre i
un tècnic municipal designat per l’Ajuntament com a responsable de les relacions amb el Consell
Comarcal per la utilització de l’espai EbreTerra.
Tercer. APLICACIÓ DE LES TARIFES PER UTILITZACIÓ D’ESPAIS
El Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix una bonificació del 50 % en les tarifes per utilització
d’espais i serveis del centre EbreTerra, tal com disposa l’actual ordenança reguladora de la taxa per
a la prestació de serveis turístics per part del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a mantenir la mateixa bonificació en el redactat
de futures ordenances.
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Quart. COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Deltebre cooperaran, voluntàriament i
conjuntament, en el funcionament del Centre d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre
mitjançant la utilització conjunta de l’oficina d’atenció turística, per a la qual cosa l’Ajuntament de
Deltebre podrà aportar mitjans materials, humans i/o econòmics per fer efectiva aquesta
cooperació.
Cinquè. DURADA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà a la data de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys.
Transcorreguts aquests 4 anys, ambdues parts podran acordar una prorroga d’una durada de 4
anys més.
Sisè- QÜESTIONS LITIGIOSES
En cas de sorgir qüestions litigioses derivades del present conveni, aquestes seran conegudes per
l’òrgan jurisdiccional de l’ordre contenciós administratiu amb competència territorial del Jutjats de
Tarragona i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.”

PUNT 4t- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases per atorgament d’ajuts per a
ensenyament musical, any 2015.
“La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal (SAM), reforça la
cooperació i col·laboració interadministrativa amb els consells comarcals per afavorir la
prestació de les competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels
municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial
els de menys capacitat econòmica.
Amb aquesta finalitat, els consells comarcals de la demarcació i la Diputació de Tarragona
han signat el conveni que desenvolupa el marc de cooperació o col·laboració en el qual els
recursos econòmics de la Diputació s’adrecin a les necessitats actuals dels ens locals
Per tal de procedir a la distribució dels ajuts s’han elaborat les corresponents bases que
preveuen l’atorgament d’aquesta col·laboració econòmica als ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades de la comarca del Baix Ebre que incentivin i promoguin la
formació musical a través d’escoles municipals de música.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Foment de la Cohesió Social, i per unanimitat dels 21 membres presents que conformen
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió d’ajuts en matèria
d’ensenyament musical, any 2015
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT
MUSICAL, ANY 2015
Base 1a- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajuts per al finançament de les escoles de
música municipals.
Base 2a- DESTINACIÓ DELS AJUTS
2.1. Aquesta convocatòria va destinada a tots els ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades de la comarca del Baix Ebre que incentivin i promoguin la formació musical a
través d’escoles municipals de música.
2.2. Podran ser subvencionades les despeses de professorat, d’equipament necessari o de
material complementari per a dur a terme la formació esmentada produïdes entre l’1 de gener al
30 de setembre de 2015.
2.3. En cap cas es subvencionaran despeses de subministraments (aigua, llum, telèfon...), inversió
(pintura, enllumenat o altres millores d’edificis i aules) ni cap tipus d’equipament o material que no
tingui una finalitat educativa en l’àmbit musical.
Base 3a- TRAMITACIÓ I REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS
3.1. Les sol·licituds d’ajuts, seguint el model que figura en l’annex 1, es dirigiran al Consell
Comarcal del Baix Ebre i aniran acompanyades de la següent documentació:

-

- Full de sol·licitud-memòria (d’acord amb el model annex 1) on constin les següents dades :
Programa educatiu general del curs vigent en el moment de la convocatòria.
Relació d’esdeveniments, previstos i realitzats durant el 2015, on hagi participat l’escola municipal.
Motivació de la despesa .
Nombre d’alumnes beneficiaris.
Pressupost anual global i detallat per partides d’ingressos i despeses de l’escola municipal .
Pressupost de la despesa i import sol·licitat.
- Un certificat de l’interventor de l’ajuntament (d’acord amb el model annex 2), on consti la
consignació pressupostària prevista per dur a terme la formació musical i l’import del pressupost
total de l’ajuntament o, en el seu cas, EMD per a l’exercici 2015.
- Acreditació de l’autorització com a escola de música o tràmits efectuats davant l’organisme
corresponent de la Generalitat.
- En el cas que la sol·licitud vagi destinada a sufragar despeses de personal, serà necessari i
imprescindible aportar còpia del contracte o document que acrediti la relació laboral entre el
professor i l’ajuntament .
Base 4a- PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR
Un cop rebuda la sol·licitud, per part dels tècnics de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social,
s’avaluarà que compti amb tota la documentació descrita a la clàusula anterior. Si és correcta es
passarà a avaluar per al seu atorgament. En cas de tenir defectes se sol·licitarà la seva esmena i,
un cop esmenada, se seguirà el mateix tràmit. En cas que, un cop fet el requeriment corresponent,
no es compti amb tota la documentació necessària per procedir a la valoració dels ajuts d’acord a
la base 5 i, per tant, no es pugui valorar algun dels paràmetres fixats, la puntuació d’aquell
paràmetre serà de 0 punts.
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L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ requeriment, en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació. En el cas que
passat aquest termini no s’hagi presentat la documentació demanada es considerarà, prèvia
resolució expressa per part de l’òrgan competent dictada en el termini màxim de sis mesos, que el
sol·licitant desisteix de la petició.

Base 5a- AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es valoraran d’acord als següents criteris:
a) Programa educatiu del curs vigent en el moment de la convocatòria (màxim 20 punts).
b) Motivació de la despesa sol·licitada (màxim 10 punts).
c) Pressupost general de l’escola municipal o activitat pròpia, de forma que com més elevat sigui
el pressupost global, major puntuació (màxim 10 punts).
d)Aportació de l’ajuntament a la formació musical en relació al pressupost global, de forma que
com major incidència, major puntuació (màxim 10 punts).
e)Nombre d’alumnes beneficiaris, de forma que com major nombre d’alumnes, major puntuació
(màxim 15 punts).
f) Relació d’esdeveniments on hagin participat o tinguin previsió de participar els alumnes per a
mostrar el seu aprenentatge durant l’any 2015 (màxim 15 punts).
Base 6a- IMPORT DELS AJUTS
6.1. Amb la xifra resultant de la valoració de les sol·licituds en funció dels criteris d’avaluació citats
en l’apartat 5 de les bases, s’establirà un rànquing de puntuació entre les diferents sol·licituds.
D’acord a aquest rànquing i fins a esgotar la partida pressupostària, s’establiran els imports dels
ajuts o subvencions a cadascuna de les sol·licituds de major a menor puntuació.
6.2. Els ajuts o subvencions seran, generalment, de caràcter dinerari.
6.3. L’import d’aquests ajuts o subvencions no podrà superar, en cap cas, una quantitat que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost
de la despesa subvencionada.
Base 7a- RESOLUCIÓ
La resolució dels ajuts tindrà lloc en el termini d’un mes a partir de la data màxima de presentació
de les sol·licituds i serà resolta pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre previ dictamen de
la Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social.
Base 8a- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS
8.1. La concessió de l’ajut serà degudament comunicada a l’ajuntament, el qual ho haurà de
justificar amb un termini màxim que no podrà excedir el 30 de novembre de 2015.
8.2. En cas que no s’hagi justificat l’ajut dintre del termini establert, les quantitats atorgades es
donaran de baixa del pressupost sense cap més tràmit, a excepció dels casos en què es sol·liciti
una pròrroga. Aquesta haurà d’estar degudament motivada i es podrà sol·licitar fins al termini
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màxim de justificació dels ajuts (30 de novembre de 2015), petició que serà informada per la
Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social i resolta pel president del Consell Comarcal.
8.3. Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat,
l’expedient de justificació de subvenció o ajut, segons Annex 2 al que s’hi haurà d’adjuntar:
-En el cas de despeses en material, fotocòpia compulsada de les factures acreditatives de la
despesa.
-En el cas de professorat, un certificat de l’interventor conforme s’ha procedit al pagament de la
nòmina i la Seguretat Social corresponent.
8.4. L’import global dels ajuts per cadascun dels ens locals beneficiaris no podrà superar el 50 %
de la despesa realment realitzada i justificada.
8.5. El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva el dret de comprovar el desenvolupament de
l’activitat i la despesa realment efectuada i a retirar l’ajut en cas que s’incompleixi algun dels
requisits pels quals ha estat atorgat.
Base 9a- TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini màxim per presentar i admetre les sol·licituds referents a aquesta convocatòria serà el
30 de setembre de 2015. No s’admetrà cap més sol·licitud després de la data fixada.

Base 10a- INTERPRETACIÓ DE LES BASES
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà el/la coordinador/a de l’Àrea de
Foment de la Cohesió Social del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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.

Base 11a- PUBLICACIÓ DE LES BASES
Aquestes bases seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler
d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i a la seva pàgina web (www.baixebre.cat) on es
podran consultar tots els annexos.

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases anteriorment
aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el tauler d'anuncis de la corporació. Es fa constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat
d'acord exprés, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.”
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PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre i
de Roquetes per tal de col·laborar mútuament en el desenvolupament del Programa de
suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període de
vacances escolars d’estiu.
“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.
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, i compensen les
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. 2.1.1: Serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert, programa de suport al
manteniment de les activitats dels centres oberts durant els període de vacances escolars
d’estiu i de promoció a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels
infants i adolescents atesos Consell comarcal del Baix Ebre
Aquesta fitxa preveu que amb la voluntat de millorar i enfortir les mesures que el Departament
de Benestar Social i Família va impulsar al 2013 el programa per donar resposta als infants i
11

adolescents i les seves famílies que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat. Aquest
any 2015 ha incorporat alguns mecanismes que afavoreixin una resposta millor i més ràpida,
fruit de la coordinació entre l’administració autonòmica i la local.
Una d’aquestes mesures és la promoció d’una nova línia d’ acció basada en què els ens
locals i les entitats que presten serveis de centres obert a infants i adolescents puguin ampliar
la seva activitat durant el període estival i puguin contribuir d’una manera més eficaç a cobrir
les necessitats socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents.
Per poder contribuir econòmicament a la despesa que suposa aquesta iniciativa, s’incrementa
l’aportació del Departament de Benestar Social i Família als ens locals, amb caràcter
excepcional i sense que impliqui una recurrència anual.
El document presentat per la Generalitat de Catalunya preveu que, mitjançant la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència aportarà la quantitat de 37.405,00 euros per
el desenvolupament del Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres
oberts durant el període de vacances escolars d’estiu i promoció d’ actuacions que
garanteixin la cobertura de necessitat bàsiques dels infants i adolescents atesos :
Centre Obert Sarabastall (Deltebre), 12.197,00 euros
Centre Obert "XIRINXINA" (Roquetes), 13.011,00 euros
Centre Obert Delta Xic (Deltebre), 12.197,00 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.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
d’Atenció a les Persones, i per unanimitat dels 21 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 i de Roquetes, per tal de col·laborar mútuament en el
desenvolupament del Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts
durant el període de vacances escolars d’estiu i promoció d’ actuacions que garanteixin la
cobertura de necessitat bàsiques dels infants i adolescents atesos.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE / ROQUETES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA DE SUPORT AL MANTENIMENT DE LES ACTIVITATS DELS CENTRES
OBERTS DURANT ELS PERÍODE DE VACANCES ESCOLARS D’ESTIU I DE PROMOCIÓ A
ACTUACIONS QUE GARANTEIXIN LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DELS
INFANTS I ADOLESCENTS
Tortosa, ..... de maig de 2015
REUNITS
D'una part, el Sr. , President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra
El Sr. , Alcalde-President de l’Ajuntament de
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i
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MANIFESTEN
I. 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.
II. 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.
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, i compensen les
III. 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. 2.1.1: Serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert, programa de suport al
manteniment de les activitats dels centres oberts durant els període de vacances escolars d’estiu
i de promoció a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i
adolescents atesos Consell comarcal del Baix Ebre
IV. Aquesta fitxa preveu que amb la voluntat de millorar i enfortir les mesures que el Departament
de Benestar Social i Família va impulsar al 2013 el programa per donar resposta als infants i
adolescents i les seves famílies que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat.
Una d’aquestes mesures és la promoció d’una nova línia d’ acció basada en què els ens locals i
les entitats que presten serveis de centres obert a infants i adolescents puguin ampliar la seva
activitat durant el període estival i puguin contribuir d’una manera més eficaç a cobrir les
necessitats socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents.
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Per poder contribuir econòmicament a la despesa que suposa aquesta iniciativa, s’incrementa
l’aportació del Departament de Benestar Social i Família als ens locals, amb caràcter excepcional
i sense que impliqui una recurrència anual.

V. El document presentat per la Generalitat de Catalunya preveu que, mitjançant la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència aportarà la quantitat de 43.015,00 euros per el
desenvolupament del Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts
durant el període de vacances escolars d’estiu i promoció d’ actuacions que garanteixin la
cobertura de necessitat bàsiques dels infants i adolescents atesos :
Centre Obert Sarabastall (Deltebre), 14.026 euros
Centre Obert "XIRINXINA" (Roquetes), 14.963 euros
Centre Obert Delta Xic (Deltebre),14.026 euros
Vistos aquests antecedents, ambdues parts
ACORDEN
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Deltebre / Roquetes col·laboraran
mútuament en el desenvolupament del Programa de suport al manteniment de les activitats dels
centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu i promoció d’ actuacions que
garanteixin la cobertura de necessitat bàsiques dels infants i adolescents atesos.
Segon. Els ens locals signants es comprometen a procurar l’assoliment del Objectius del
programa que es concreten en:

-

-

Objectiu General
Mantenir l’activitat dels centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu i
promoure actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats socioeducatives i alimentàries
dels infants i adolescents atesos.
Objectius Específics
Prestar les activitats diàries dels centres oberts durant el període de les vacances escolars
d’estiu.
Garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos en aquest
període estival en què els centres escolars estan tancats.
Tercer. Atès que l’’Ajuntament de Deltebre / Roquetes és titular del / dels centre/s Oberts
mencionats , ubicat en un espai municipal i dotat de personal amb relació contractual amb
aquest, l’Ajuntament assumeix l’obligació de mantenir oberts aquests espais, assumir totes les
despeses derivades d’aquesta disponibilitat (subministraments, assegurances, ....) i de dotar-los
del personal que, d’acord amb la normativa vigent, és necessari per al funcionament dels centres
oberts.

Quart. Els centres oberts estan plenament operatius i oferint els serveis que es recullen en
aquest conveni, des del dia 29 de juny de 2015 fins el 4 de setembre de 2015.
Cinquè. L’Ajuntament de Deltebre / Roquetes assumeix el compromís de procurar en els centres
Oberts mencionats,es desenvolupi l’activitat d’intervenció socioeducativa pròpia del servei de
centre obert segons les condicions següents:
. Els infants i adolescents han d’estar derivats pels Equips bàsics d’atenció social.
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. El període de l’activitat pot contemplar parcialment o integrament el període comprés entre
l’última setmana de juny i la primera de setembre, ambdues incloses, preferentment el mes
d’agost.
. Les activitats han de ser addicionals a les programades anualment respecte l’any anterior.
. Les activitats han de ser diàries de dilluns a divendres, amb un mínim de 6 hores d’atenció
directa i amb prestació continuada.
. Complir amb les condicions tècniques i materials per al desenvolupament de l’activitat en funció
dels criteris establerts en la cartera de serveis socials vigent pels centres oberts.
. Realitzar enquestes de satisfacció de les persones usuàries
Sisè
L’Ajuntament de Deltebre / Roquetes assumeix el compromís de justificar al Consell Comarcal del
Baix Ebre amb data límit el dia 9 d’octubre de 2015 la realització de les activitats mitjançant la
següent documentació:
-Memòria descriptiva d’activitats
-Certificat d’intervenció justificatiu dels costos
-Còpia de les nòmines i cotitzacions a la seguretat social del personal
-Enquestes de satisfacció de les persones usuàries
Setè. El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix els següents compromisos:
- Oferir un mínim de 2 o 3 àpats al dia, mitjançant càtering i/o altre sistema de subministrament,
a un màxim de 20 infants o adolescents que assisteixen a cada centre obert .
- Els àpats se serviran de dilluns a divendres no festius des del dia 29 de juny de 2015 fins el dia
4 de setembre de 2015.
- Els àpats seran els corresponents al dinar i l’esmorzar i/o berenar, els quals tindran un cost
màxim de 6 € diari (IVA inclòs)
- Presentar a la DGAIA la programació dels menús previstos abans de l’inici de l’activitat.
- Presentar a la DGAIA la relació de persones ateses i nombre de places registrades.
- Transferir a l’Ajuntament de Deltebre / Roquetes els imports que es quantifiquen en la clàusula
següent.
- Justificar la totalitat de l’import acordat segons el que s’especifica en l’apartat de recursos
Vuitè. El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència aportarà la quantitat de 43.015,00 euros. Aquest import inclou la
infraestructura, els professional i els àpats.
Atès que la infraestructura i els professional són assumits per l’Ajuntament de Deltebre, com a
titular dels centres, el Consell Comarcal del Baix Ebre transferirà els següents imports:
. Centre Obert Sarabastall (Deltebre), 14.026 euros
. Centre Obert Delta Xic (Deltebre), 14.026 euros
Atès que la infraestructura i els professional són assumits per l’Ajuntament de Roquetes, com a
titular del centre, el Consell Comarcal del Baix Ebre transferirà els següents imports:
. Centre Obert "XIRINXINA" (Roquetes), 14.963 euros
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Novè. Amb el finançament derivat d’aquest conveni l’Ajuntament de Deltebre haurà de
complementar, amb una hora setmanal de treball i atenció als usuaris el temps de treball dels
professionals que ja disposa en cadascun dels centres oberts, des del dia 29 de juny de 2015
fins el dia 31 de juliol de 2015 i entre l’1 i el 4 de setembre de 2015 i disposar del mateix nombre
de professionals durant 6 hores diàries durant el mes d’agost de 2015.
Desè. Amb el finançament derivat d’aquest conveni l’Ajuntament de Roquetes haurà de
complementar, amb cinc hores setmanals de treball i atenció als usuaris el temps de treball dels
professionals que ja disposa en el centre obert, des del dia 29 de juny de 2015 fins el dia 31 de
juliol de 2015 i entre l’1 i el 4 de setembre de 2015 i disposar del mateix nombre de professionals
durant 6 hores diàries durant el mes d’agost de 2015.

Onzè. El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i es mantindrà vigent
fins que finalitzin les relaciona econòmiques que d’ell se’n deriven. Atesa la seva naturalesa i
finançament derivat d’un compromís del Departament de Benestar Social i família No es preveu
la possibilitat de pròrroga.

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”

PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, del cessament del gerent per renúncia prèvia del
titular.
“Amb data 9 de juny de 2015, el Sr. Kilian Franch Arques ha presentat el següent escrit al
Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre:
Kilian Franch Arques, gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre
EXPOSO:
1. El Ple del Consell comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 15 de juliol de 2011, em va nomenar funcionari
eventual, grup de classificació A2, per tal d’ocupar el lloc de treball de gerent del Consell Comarcal del Baix
Ebre
2. L’article 16.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya, disposa que el càrrec de gerent és incompatible amb la condició de
regidor
3. És previst que el proper dissabte dia 13 de juny de 2015 obtingui la condició de regidor de l’Ajuntament de
Deltebre
Vista la incompatibilitat exposada
MANIFESTO
La meva renúncia al càrrec de gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre, a partir de la data en que obtingui la
condició de regidor i
SOL·LICITO
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Que en doneu compte al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la propera sessió que celebri, per tal que
produeixi l’efecte oportú i pugui adoptar els acords que s’escaiguin.

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de presidència de data 9 de juny de 2015,
el Ple del Consell, per unanimitat dels 21 membres presents dels 25 que conformen
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentat de la decisió de renúncia al càrrec de gerent del Consell
Comarcal del Baix Ebre presentada pel Sr. Kilian Franch Arques, i, conseqüentment, acordar
el seu cessament en l’esmentat càrrec a partir la data en que obtingui la condició de regidor.
Segon.- Deixar constància del reconeixement públic pels mèrits contrets pel Sr. Kilian
Franch Arques en la seva tasca com a gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre durant
l’exercici del seu càrrec des del dia 15 de juliol de 2011 fins el dia d’avui.”
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, de nomenament de gerent amb caràcter transitori.
“Atès que el Sr. Kilian Franch Arques, gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre, ha
presentat la seva renúncia al càrrec per incompatibilitat amb la condició de regidor, tal com
disposa l’article 16.2 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, en la previsió que assumirà aquesta nova condició a
partir del dia 13 de juny de 2015, data de constitució dels nous ajuntaments.
Durant el període que transcorre entre aquesta data i la constitució de la nova corporació del
Consell Comarcal del Baix Ebre amb el conseqüent nomenament de la gerència, és necessari
i legal que el Consell Comarcal disposi d’una persona que desenvolupi la funció de gerent.
Donades les característiques de transitorietat del període al qual ens estem referint, es fa
aconsellable que, per tal per tal de donar continuïtat i evitar les distorsions lògiques
derivades de la incorporació d’una persona aliena a l’organització d’aquest Consell Comarcal,
les tasques de gerent s’encarreguin a una persona que conegui l’àmbit d’actuació d’aquesta
administració fins la incorporació de qui hagi d’ocupar la gerència arran el nomenament per la
nova corporació.
Aquesta presidència ha pres en consideració tota la plantilla del Consell Comarcal del Baix
Ebre per tal de proposar el nomenament d’una gerència provisional que doni continuïtat a la
feina ordinària i produeixi el menor efecte negatiu el el funcionament dels diferents serveis i
no tingui cap incidència econòmica en el diferent programes subvencionats gestionats per
encàrrec de la Generalitat de Catalunya i amb el finançament específic d’altres
administracions.
Vistos aquests antecedents, atesa la necessitat legal informada per la secretaria del Consell
de disposar del gerència, considero oportú nomenar gerent el Sr. Francesc Mateu Sierra, per
tal de garantir la mínima incidència en el funcionament ordinari del Consell Comarcal.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de Presidència amb els vots a favor dels 9
consellers comarcals del grup de CiU i el vot a favor del membre del grup comarcal del PP, i
amb l'abstenció dels 6 membres presents del grup comarcals del grup d’ERC i els 5 membres
presents del grup comarcal del grup del PSC, el ple del Consell adopta els següents
ACORDS:
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Primer.- Nomenar funcionari eventual el Sr. Francesc Mateu Sierra per tal d’ocupar, de forma
transitòria, el lloc de treball de gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre, durant el període
que està vacant aquest lloc fins el nomenament per part de la nova corporació.
Segon. Per mandat legal, durant el període que exerceixi la gerència del Consell Comarcal
del Baix Ebre, el Sr. Francesc Mateu Sierra desenvoluparà les funcions que preveu l’article 16
del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya i percebrà les retribucions que el pressupost del Consell Comarcal del
Baix Ebre per a l’exercici 2015 preveu assignades al gerent comarcal i previstes en la partida
pressupostària 2015 920 11000.
PUNT 8è- Propostes d’urgència.
No se’n presenten.
PUNT 9 è- Informes de govern, si s’escau.
No es produeix cap intervenció.
PUNT 10è- Torn de control, precs i preguntes.
No es produeix cap intervenció.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 15:00 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,
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